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HATODIKOSOK STRATÉGIAHASZNÁLATA OLVASOTT 
SZÖVEG ÉRTÉSÉT ÉS ÍRÁSKÉSZSÉGET MÉRŐ 

FELADATOKON ANGOL NYELVBŐL

Nikolov Marianne
Pécsi Tudományegyetem, ВТК, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Napjaink nyelvpedagógiai vizsgálatai számára is érvényes Hosenfeld (1976. 128. о.) 
megállapítása: „Túl gyakran foglalkozunk azzal, hogy a diákoknak mit kellene tenniük. 
Ideje azt vizsgálni, hogy mit csinálnak.” Tanulmányom hatodikos diákok feladatmegol
dó stratégiáinak használatába ad betekintést angol mint idegen nyelvi olvasott szöveg ér
tését és íráskészséget mérő feladatok megoldása során, hangos gondolkodtatásos eljárás
sal (think aloud protocol). Elemzésem célja kettős: egyrészt azoknak a stratégiáknak a 
feltárása, amelyeket a 12-13 éves gyerekek idegen nyelvű feladatok megoldásakor hasz
nálnak, másrészt a feladatok validálása. Az első részben a közelmúltban népszerűvé vált 
tanulási stratégiák kutatásának szakirodalmi hátterét tekintjük át, majd a feladatmegoldó 
stratégiákra vonatkozó vizsgálatokat. A második rész felvázolja kutatásunk hátterét, a 
résztvevőket, a kutatás eszközeit és az alkalmazott eljárásokat. Az eredmények tárgyalá
sa során elemezzük az egyes stratégiák használatát, az egyéni különbségek szerepét, és a 
konkrét feladatok működését. A vizsgálat kvalitatív, feltáró jellegű, melynek segítségé
vel fontos trendeket sikerült azonosítanunk, míg több kérdés nyitva marad további kuta
tásra.

A vizsgálat elméleti keretei

Tanulási stratégiák

Az elmúlt két évtized során a második és idegen nyelv elsajátításával és tanulásával 
foglalkozó kutatásokban és elméleti vitákban a hangsúly az univerzális folyamatokról át
helyeződött az egyéni különbségek szerepére, ezen belül is a kognitív és affektiv jellem
zőkre, melyek egyaránt befolyásolják a nyelvelsajátítás idejét és útját. Az egyéni kü
lönbségek kutatásában az egyik leggyakrabban vizsgált terület a nyelvtanulás során fel
merülő kommunikációs és tanulási problémák megoldására használt eljárások. Ezért ke
rült előtérbe a tanulási stratégiák kutatása a közelmúltban, amelynek eredményeként ta
xonómiák sora vált ismertté (Tarone, 1977; Wenden és Rubin, 1987; Bialystok, 1990; 
Oxford, 1990; Dörnyei és Scott, 1997; Cohen, 1998a). A fokozott érdeklődés és az eltelt
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viszonylag hosszú idő ellenére a tanulási stratégiák meghatározásának a mai napig van
nak bizonytalan pontjai (McDonough, 1999; Dörnyei és Skehan, megjelenés alatt).

A stratégia kutatások elméleti háttereként két forrásra támaszkodik a szakirodalom. 
Egyrészt a kognitív pszichológia információfeldolgozási modelljeire (Bialystok, 1990; 
O'Malley és Chamot, 1990), másrészt a nyelvtudás kommunikatív kompetencia-modell- 
jére, amelynek egyik komponense a stratégiai kompetencia (Canale és Swain, 1980; 
Bachman, 1990). „A stratégiai kompetenciát metakognitiv stratégiák alkotják, amelyek 
végrehajtó funkciói teszik lehetővé a nyelvhasználó számára a cél kitűzését, az értékelést 
és a tervezést” (Bachman és Palmer, 1996. 79. о.), és amelyek bármilyen nyelven törté
nő kommunikáció megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek.

A stratégiák definíciói különböző felfogásokat tükröznek: a szakemberek egy része a 
viselkedés közben megfigyelhető jelenségekként értelmezi a stratégiákat, mások mentá
lis folyamatokként, és ezért megfigyelhetetlenként, megint mások pedig a kettős folya
mat ötvözeteként {Ellis, 1994. 531. o.). A tudatosság az egyik alapvető kérdés a stratégi
ák meghatározásakor. A kutatók egy része akaratlagos cselekvésként értelmezi őket (pl. 
Chamot, 1987), amelyeket a nyelvtanuló tudatosan választ azért, hogy a nyelvtanulást, a 
nyelvhasználatot, vagy mindkettőt hatékonyabbá tegye {Cohen, 1998a. 5. o.). Mások ké
telkednek a stratégiák tudatosságának mértékében (pl. Bialystok, 1990). A stratégia- ku
tatások másik alapkérdése, hogy használatuk mértéke mennyiben járul hozzá a nyelvta
nulás sikeréhez. Több stratégia használata jellemző a jobb nyelvtanulókra, vagy éppen 
fordítva: minél jobban tud valaki egy nyelven, annál kevésbé használ stratégiákat. A har
madik kérdéskör a stratégiák használatának kialakulásával kapcsolatos. Széles körben el
fogadott, hogy a stratégiák természetes módon megjelennek {Chesterfield és 
Chesterfield, 1985; Wong-Fillmore, 1991; Nikolov, 1999a), taníthatóak, és lényeges ele
mei a nyelvtanulási és nyelvhasználati autonómiának {O’Malley és Chamot, 1990; Ox
fo rd ’, 1990; Wenden, 1991; Dörnyei, 1995; Nikolov, 1999a). Gyerekek stratégiahasznála
tát vizsgáló empirikus tanulmányok egyértelműen bizonyítják, hogy fiatal korú nyelvta
nulók is tudatosan használnak különböző stratégiákat {Julkunen, 1999; Nikolov, 1999a; 
Szulc-Kurpaska, 2000; Szpotowicz, 2000; Mihaljevic Djigunovic, 2001), de a stratégiák 
használata és az idegen nyelvi teljesítmény, illetve a nyelvtanulás hosszú távú eredmé
nye között eddig nem találtak összefüggést.

A nyelvtanulási stratégiák taxonómiái több területen eltérnek egymástól, de leglé
nyegesebb vonásaik egybeesnek. Az egyik legismertebb felosztást Oxford (1990) tette 
közzé, amelyben integrálja a feltárt stratégiákat és indirekt és direkt stratégiákat külön
böztet meg. Az indirekt stratégiák közé sorolja a metakognitiv, affektiv és társas (social) 
stratégiákat, amelyek a nyelvtanulás folyamatát kísérik és támogatják. Ezzel szemben a 
direkt stratégiákat a célnyelv mentális feldolgozására használják a nyelvtanulók: ide tar
toznak a memória-, kognitív és kompenzációs stratégiák. A felosztásból látható, hogy 
igen sokféle jelenséget integrál, és a kategóriák egymást átfedik. Nem világos, hogy a 
stratégiák a négy alapkészség területén hogyan járulnak hozzá a jobb nyelvi teljesítmé
nyekhez és egymással milyen kapcsolatban állnak. Dörnyei és Skehan (megjelenés alatt) 
elveti a fenti elkülönítést, és az ismert stratégiai taxonómiákból négy nagyobb csoportot 
különít el: (1) a kognitív stratégiákat, amelyek az input manipulációját és átalakítását 
eredményezik, (2) a metakognitiv stratégiákat, amelyek közé az elemzést, monitorozást,
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értékelést, tervezést sorolják, (3) a társas stratégiákat, amelyek segítségével a nyelvtanu
ló növelheti gyakorlási lehetőségeit, valamint (4) az affektiv stratégiák a nyelvtanulás ér
zelmi kontrollját biztosítják.

Annak ellenére, hogy a stratégiák definíciója és felosztása problematikus, sőt, egyes 
vélemények szerint ötletszerű és nélkülözi a biztos elméleti alapot (Ellis, 1994. 533. о.), 
az elmúlt két évtized kutatásaiban számos tanulmány vizsgálta a stratégiák használatát. 
A nyelvtanulásra gyakran jellemző sikertelenségből kivezető utat a kilencvenes évek 
nyelvpedagógiai szakirodalma gyakran a stratégiai tréningekben véli megtalálni.

Feladatmegoldó stratégiák

Miben különböznek a tanulási stratégiák a tesztmegoldó stratégiáktól? Feladatmeg
oldó stratégiaként a nyelvtanulók idegen nyelvi feladatok megoldása közben használnak 
tanulási stratégiákat. Egyszerűen úgy értelmezhetjük ezeket, mint a mérés, értékelés so
rán alkalmazott tanulói stratégiákat (Cohen, 1994. 119. о.). A tanulási stratégiákhoz ha
sonlóan maguk az egyes feladatmegoldó stratégiák sem hatékonyak, hanem a feladat 
megoldása során történő használatukkor derül ki, hogy mennyire eredményesen alkal
mazzák őket. Következésképpen a feladatmegoldó stratégiák nem különböznek a nyelv- 
tanulási és nyelvhasználati stratégiáktól, hanem azok részét képezik, amelyeket a vizsgá
zó adott feladat megoldására aktivál (Bachman és Cohen, 1998; Cohen, 1998b).

A tanulási stratégiák iránti fokozott érdeklődés ellenére a feladatmegoldó stratégiákat 
kevesen vizsgálták. A felnőttek körében végzett kutatások ellentmondásos eredményeket 
hoztak a stratégiák használata és a nyelvi teljesítmény közötti kapcsolatra vonatkozóan. 
Anderson (1991) két olvasási feladatot használt hangos gondolkodtatásos eljárással. Az 
adatok kvantifikálása és elemzése során nem talált olyan stratégiákat, melyek jelentős 
mértékben hozzájárultak a jobb teljesítményhez. Egy másik kutatásban Allen (1992, idé
zi Alderson, 2000) introspekciós eljárással vizsgálta feleletválasztásos és hiányos szöveg 
kitöltését igénylő olvasási feladatok megoldása közben alkalmazott stratégiák használa
tát felnőtteknél. Ezeknél a feladattípusoknál a vizsgázók figyelme a teljes szöveg helyett 
a megadott alternatívákra és a szűk szövegkörnyezetre korlátozódott. Szintén felnőtteket 
vizsgált Purpura (1999); a metakognitiv és felidéző (retrieval) stratégiák segítették, a 
memóriastratégiák akadályozták a nyelvi teljesítményt. A feltételezés, amely szerint a 
több stratégiát használók jobban teljesítenek, nem bizonyult helytállónak, mivel a jobb 
képességű vizsgázók kevesebb stratégia használatáról számoltak be. A jó és gyengébb 
képességű vizsgázók néhány stratégiát azonos módon használtak, de a stratégiák többsé
gének alkalmazásában lényegesen különböztek egymástól. Lényegesebb volt, hogy 
mennyire megfelelően és hatékonyan használták a stratégiákat, mint hogy mennyit és 
melyiket használták. A vizsgálatból az nem derült ki világosan, hogy a hatékony hasz
nálatot mi jellemzi.

Gyerekek feladatmegoldó stratégiáinak célzott vizsgálatáról tudomásunk szerint nem 
jelent meg tanulmány. Annak ellenére, hogy a kilencvenes években a korai idegen nyelvi 
programok iránt világszerte megnőtt az érdeklődés (Nikolov és Curtain, 2000), ezek 
eredményességét kevés empirikus kutatás támasztja alá (Moon és Nikolov, 2000; Niko
lov, 2000a), és a korai nyelvtanulás folyamatának és kimenetének mérése egyaránt új te-
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rület (Alderson és Banerjee, 2001). Bár a témát kiemelt érdeklődés övezi, például a 
Language Testing című folyóirat egyik 2000. évi (17, 2.) száma ezt járta körül, a teszt
megoldó stratégiákról nem esett szó. Tanulmányunk célja, hogy ezt a hiányt megkísé
relje pótolni.

A vizsgálat előzményei

Magyarországon az angolt élő idegen nyelvként tanulják a diákok, egyik választható 
nyelvként. Annak ellenére, hogy az angollal leggyakrabban iskolai tantárgyként talál
koznak, az elmúlt évtizedben az iskolán kívül is egyre több angol nyelvi hatás éri a 
nyelvtanulókat a médiumokon keresztül. Szülői nyomásra a gyerekek többsége már az 
alsó tagozaton megkezdi a nyelvtanulást, bár a kerettan tervek csak negyediktől teszik ezt 
kötelezővé (Nikolov, 2000b).

A hazánkban egyre erőteljesebb pedagógiai innováció részeként felmérés készült a 
közoktatásban tanulók angol és német nyelvi szintjéről 2000. májusában. A vizsgálatban 
6., 8. és 10. évfolyamos diákok közel 30 000 fős reprezentatív mintája szerepelt (Csapó, 
2001; Csapó és Nikolov, 2001). Az idegen nyelvi tudásszint felmérésén túl a nyelvtanu
lás feltételrendszerét, a diákok kognitív jellemzőit, attitűdjeit és motivációját is feltárta a 
vizsgálat. Ebben a projektben a hatodikosok számára készített olvasott szöveg értését és 
az íráskészséget mérő feladatokat használtuk és validáltuk.

Célok és kutatási kérdések

A vizsgálat a fent vázolt nagymintás felmérést követte (Csapó és Nikolov, 2001). 
Céljai az alábbiak: (a) annak feltárása, hogy olyan gyerekek, akiknek háttere hasonló az 
országos felmérésben résztvevő diákokéhoz, hogyan oldják meg az olvasási és írásfela
datokat hasonló körülmények között; (b) az adatok elemzése a használt feladatok 
validálására; (c) a tanulságok visszacsatolása a feladatok készítői, a felmérés tervezői és 
a tanárok számára; (d) adatok gyűjtése és elemzése új kérdőív és stratégiai tréning
anyagok elkészítéséhez.

A következő kutatási kérdésekre kerestük a választ:
1. Hogyan állnak és fognak hozzá a 12-13 éves gyerekek a feladatokhoz?
2. Milyen stratégiákat használnak, hogyan, mennyire hatékonyan?
3. Hogyan hasznosítják a feladatok célnyelvű utasításait és a megadott példákat?
4. Hogyan választanak a megadott válaszok közül?
5. Milyen célra és hogyan használják az anyanyelvet?
6. Milyen információt hasznosítanak, és mennyiben segíti őket a háttértudásuk?
7. Miben hasonlít és különbözik a jól és a gyengén teljesítők stratégiahasználata?
8. Mennyire használják tudatosan a stratégiákat?
9. Mennyiben bizonyulnak a feladatok érvényesnek (validnak) a célcsoport számá

ra? Hogyan mérik a megcélzott idegen nyelvi készségeket?
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A kutatás módszerei

A vizsgálat résztvevői

Összesen 52 nyelvtanuló vett részt az elemzésben: 23 fiú és 29 lány. A résztvevőket 
véletlenszerűen választottuk ki az ország különböző általános iskoláiból: közülük 22 ka
pott jeles, 20 jó és 10 közepes osztályzatot a hatodik osztály végén angol nyelvből. Fel- 
tételezésünk szerint a vizsgált hetedikesek a hatodikosok májusi teljesítményéhez közeli 
szinten álltak a hetedik osztály elején 2000. őszén, amikor az adatokat gyűjtöttük.

Az adatgyűjtés eszközei

Három eszköz segítségével gyűjtöttük az adatokat:
1) Egy nyitott kérdéseket tartalmazó kérdőív a gyerekek nyelvtanulási hátterét, isko

lai teljesítményét, önértékelését, attitűdjét, kedvelt és népszerűtlen órai tevékenységeit, a 
használt tananyagokat és a tanár szerepét célozta meg.

2) A nyelvtanulók tesztmegoldó stratégiáit hangos gondolkodtatásos eljárással tártuk 
fel. A gyerekeket arra kértük, a feladatok megoldása közben folyamatosan számoljanak 
be arról, amire gondolnak. Konkrét kérdés feltevése nélkül, egyszerűen beszéltettük 
őket: „Mondjad, mire gondolsz!” (concurrent поп-mediated verbalisation) (Anderson, 
1991; Gass és Mackey, 2000; Green, 1998).

3) Angol nyelvi olvasott szöveg értését és íráskészséget mérő feladatok, az utóbbiak
ban az olvasás és az írás integráltan szerepelt (lásd 1. táblázat). A feladatok azonosak 
voltak az országos felmérésben használtakkal (Csapó és Nikolov, 2001). Az 1. táblázat
ban látható a hét feladat: az első öt az olvasott szöveg értését méri, az utolsó kettő integ
rált olvasási és írásfeladat. A feladatok megfelelnek a Nemzeti alaptantervben megfo
galmazott hatodikos követelményeknek, a hatfokú európai skálán pedig a legalsó, mini
mum szintet (Al) fedik le (Közös Európai Referenciakeret, 2002). Feltételezésünk sze
rint a résztvevők teljesítménye az igen alacsonytól a jó szintig terjed, mivel a nyelvet 
2-6 éve, heti 2-5 órában tanulták.

1. táblázat. A feladatok és azok tartalma

Készség Feladat Szöveg
Item-
szám

Olvasás 1 Szavak párosítása definícióikkal Szavak és meghatározásaik 10

Olvasás 2 Interjúkérdések párosítása válaszokkal Cikk ifjúsági magazinból 10

Olvasás 3 Feliratok párosítása helyekkel Feliratok és előfordulási helyeik 10

Olvasás 4 Kérdések párosítása válaszokkal Kvízkérdések és válaszok 8

Olvasás 5 Könyvcímek párosítása szöveggel Gyerekkönyvek címei és reklámszövegei 8
írás 1 Személyes adatok kitöltése Rövid leírás, adatlap 8
írás 2 M eghívó kitöltése Hiányos szUlinapi meghívó és beleülő szavak 8
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A feladatok mindegyike nyelvi jelentésen (nem nyelvi formán) alapul. A feladattípu
sok a résztvevők számára a leggyakrabban használt tananyagokból ismerősek, bár ma
guk a feladatok nem épülnek konkrét tananyagra. A témák szintén ismertek a hatodiko
sok számára (pl. személyes adatok, család, iskola, hobbik, mesék). A felhasznált szó
kincs és a nyelvi struktúrák a felmért populáció szintjén, illetve kicsit afelett vannak. (Ez 
a becsült szint viszonylag széles skálán mozog, a hatfokú európai skálán az elsőt (Al) 
fedi le, mivel az általános iskolások közel fele heti 1-3 órában már az alsó tagozaton, a 
kötelező negyedik osztályos kezdést megelőzően is tanul angolul.) Az egyes itemekben 
használt szövegek terjedelme az egy szótól, kifejezéstől a mondaton át a rövid bekezdé
sig terjed az olvasási feladatokban. Az írásfeladatokban az input szöveg rövid bekezdést 
és hiányos szöveget tartalmaz, amelyeket a diákoknak a kontextusba illő szavakkal kell 
kiegészíteniük.

Az öt olvasási feladatban az itemeket párosítani kell, de minden feladatban több le
hetőség közül lehet a megfelelőt kiválasztani (multiple matching). Az első feladatban 
egy gyerekeknek szóló autentikus enciklopédiából vett tíz szót kell a definíciójával páro
sítani. A második feladat egy tinédzsereknek szóló magazin interjújára épül: a feltett 
kérdéseket és az azokra adott válaszokat kell összekapcsolni, megint a jelentés és a kon
textus alapján. A harmadik olvasási feladatban feliratokhoz kell kiválasztani három le
hetőség közül azt a helyet, ahol azok találhatók. A negyedik feladat egy enciklopédia 
kvízkérdéseire és az azokra adott válaszokra épül: a kérdésre kell megtalálni az odaillő 
választ. Az ötödik feladatban gyerekkönyvek címeihez kell megtalálni a tartalmában 
odaillő rövid összefoglalót (1. táblázat). Minden szöveg anyanyelvű gyerekek számára 
írott autentikus forrásból való.

A két írásfeladat a szövegértést és írást integrálja, mivel a kipróbálások során bebizo
nyosodott, hogy az olvasott szöveg értésének szintje meghaladja az íráskészség szintjét 
és a mért készségek közül az írás szintje a legalacsonyabb. Az első írásfeladatban egy 
bekezdésnyi szöveg elolvasása után egy levelezőtársra vonatkozó adatlapba kell beírni a 
hiányzó információt. A második feladatban egy születésnapi meghívót kell kiegészíteni a 
szükségesnél több szót tartalmazó lista alapján. Mindkét írásfeladatban elsősorban a 
megfelelő helyre kell lemásolni a jelentésük alapján odaillő szavakat.

Az összesen hét feladatot tartalmazó feladatlap nagyon egyszerű feladatok mellett 
nehezebbeket is tartalmaz, amelyek önmagukban érdekesek és motiválóak, de némi kog
nitív kihívást is jelentenek. Mivel újszerű projektről van szó, célunk volt a résztvevő diá
kok többsége számára sikerélményt nyújtani. A feladatok azt mérik, amit a célcsoport 
tud, nem a hiányosságokat keresik.

A feladatok utasításai a célnyelven adottak és minden feladat egy példával kezdődik, 
így az instrukciót esetleg nem tökéletesen értő diákok is tudják, mit kell tenni.

A vizsgálat folyamata

A kérdőíveket és a feladatlapokat minden résztvevő 2000. őszén töltötte ki két tanóra 
alatt, hasonlóan az eredeti projekt időkeretéhez. A helyszín az iskola egy nyugodt terme 
vagy a diák otthona volt. A diákokat nyelvtanáraik választották ki azonos szempontok 
alapján, amelyeket egy levélben adtunk meg számukra. Ebben a felkérésben megkértük a
10
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nyelvtanárokat, segítsenek megtudni, hogyan oldják meg a gyerekek az adott feladato
kat. A hetedikesek közül egy jól és egy gyengén teljesítő fiút és lányt választottak ki a 
hangos gondolkodtatásos feladatmegoldásra. A gyerekek a beleegyezésüket adták a köz
reműködéshez.

Az adatokat 26 kiképzett felsőéves angol szakos tanárjelölt egyetemista gyűjtötte a 
Pécsi Tudományegyetem Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén a választható Child 
SLA in the classroom című kurzus keretében. A szemináriumon áttekintést kaptak a ko
rai nyelvtanulás elméleti és gyakorlati hátteréről, az idevágó osztálytermi eljárásokról és 
kutatásokról, valamint a tanulási stratégiákról. A felkészítő tréning során megismerték és 
gyakorolták a hangos gondolkodtatásos eljárás használatát, a nyelvtanulói beszéd rögzí
tésének, átírásának és elemzésének eljárásait.

A gyerekekkel az adatfelvétel a kérdőívek közös kitöltésével kezdődött, amely során 
egyrészt a bizalom erősítése, másrészt a konkrét háttéradatok rögzítése történt meg. Ez
után minden diákkal magnóra vettük a hét feladat hangos gondolkodtatással kísért meg
oldását.

A megbízhatóságot az adatgyűjtők összehangolt tréningezése, a központilag kidolgo
zott és kipróbált lebonyolítási utasítások és adatgyűjtő lapok, valamint a hangos gondol- 
kodtatáshoz használt standardizált protokoll használatával biztosítottuk. A magnóra fel
vett anyagot az interjú készítője írta át előre megadott egységes jelölésekkel. Az adat
gyűjtést és a diskurzus átírását követően, adott szempontok szerint az egyetemisták két 
esettanulmányt készítettek angolul, amely a kurzus sikeres teljesítésének volt a feltétele. 
A szövegek átírását és a stratégiák kódolását a magnófelvételekből véletlenszerűen ki
választott részletek alapján a cikk szerzője és, egyik egyetemista ellenőrizte egymástól 
függetlenül. Először aszerint kódoltuk az átírt szövegeket, hogy a diák mit csinál, azaz, 
milyen stratégiát alkalmaz. Ezek közös áttekintése után a stratégiákból egy összesített 
listát állítottunk össze (a függelékben található), majd a listát összevetettük a már ismert 
taxonómiákkal (Anderson, 1991; Oxford, 1990) és véglegesítettük. A véglegesített lista 
alapján a szerző ismét ellenőrizte és átkódolta a teljes átírt adatbázist.

Eredmények

Hogyan láttak hozzá a feladatok megoldásához?

Minden résztvevő némi szorongással látott hozzá feladatok megoldásához, mivel bár
milyen felmérés valamennyire fenyegetést jelent az iskolai kontextusban. Ez nem megle
pő, hiszen a reprezentatív mintán végzett kutatásban az osztálytermi eljárások népszerű
ségét vizsgáló kérdőív adatai szerint a méréssel, értékeléssel kapcsolatos osztálytermi el
járások a legkevésbé népszerűek a magyar iskolások körében (Csapó és Nikolov, 2001). 
Amikor a gyerekek megtudták, hogy az egyetemisták segítséget kémek tőlük feladatuk 
teljesítéséhez, és nem kapnak osztályzatot a tesztek megoldására, kizárólag a gondolataik 
lejegyzése a cél, szorongásuk csökkent és mindannyian igen segítőkésznek mutatkoztak. 
A magyar nyelvű kérdőív kitöltése során aggodalmuk eloszlott és szívesen láttak hozzá a

11



Nikolov Marianne

feladatok megoldásához. A magyar nyelvű utasítást követően fogtak hozzá a tesztekhez. 
Az 52 résztvevő közül mindössze hárman hagytak ki feladatot vagy adták fel a munkát 
az összes feladat megoldása előtt.

Stratégiák használata

A gyerekek által használt stratégiák összeszámlálása és kvantifikálása nehézségekbe 
ütközött, ugyanis annak ellenére, hogy egyes stratégiák gyakorisága értelmezhető tren
dekre utal, az egyéni különbségek többségére nem ad magyarázatot. Egyes diákok ugyan
azt a stratégiát használták az összes feladat minden egyes itemének megoldása során (pl. 
angolul felolvasták a szöveget és rögtön lefordították), míg mások csak alkalmanként al
kalmazták ugyanezt a stratégiát.

A másik probléma az, hogy a stratégiák nem elszigetelten jelennek meg az átírt szö
vegekben, hanem egymással kombinálva: például az angol szöveg felolvasása és lefor
dítása gyakran jár együtt az ismeretlen szókincselem fonetikus kiolvasásával (1. példa), 
vagy a különböző metakognitiv stratégiák egymásba fonódnak (2. példa).

1. példa: A szöveg felolvasása angolul, lefordítása magyarra, fonetikus olvasás 
(16. sz. diák, 1. írásfeladat)

Read this information about Barbara. Fill in the form for her. The first one has 
been, ... done for you, ... as an example. ... Olvasd el az információt Barbará
ról...... Fill in the form for her ,..........beírni a kérdésre a választ... itt is már egyet
megadtak ... példának .... My name is Barbara Frank. A nevem Barbara Frank. I 
am a ... twelve-year-old student from Hungary. Tizenkét éves vagyok ... tanuló
..... magyar tanuló. I [stjudi] English and German at school. Én angolt és németet
tanulok az iskolában. My interests ... are playing basketball and reading science 
fiction books . Az én ... szabadidőmben? ... szabadidőmben, ... mikor ráér, ... ő 
kosarazik és olvas,... ilyen történelmi könyveket? ... I don’t like computers and ...
physical ... education. Nem szeretem a komp., a számítógépeket..... és a ......... I
would like to write to a girl of about my age from England or Germany. ... Én 
szeretek írni ... egy lánynak aki annyi éves .. annyi idős mint én ... Angliából .. 
Angliába vagy Németországba. I write letters every week to friends in [áusztria] 
and ... [svédön], Én írok levelet minden héten a barátomnak Ausztriába és Své
dországba. I live at 12 [tventi] Lajos utca, 9911 [nájnti nájn ilevön] Cenk....

Az 1. példában a 16. kódú hetedikes először a szöveg egy részét felolvassa angolul, 
aztán kiválasztja egy részét (a vessző emelkedő intonációt, a pont két másodpercnyi 
gondolkodást jelöl), lefordítja magyarra, angolul folytatja az olvasást, majd ismét fordít. 
A fordítás helyenként szószerinti, és az eredmény furcsa magyar nyelvi megnyilvánulás, 
máskor a lényeget fogalmazza meg magyarul. Az ismeretlen szavakat integrálja a dis
kurzusba: vagy fonetikusan kiolvassa a betűt a magyar kiejtésnek megfelelően, például 
[tventi], vagy „külföldiesen” (foreignising) ejti a szót, például [áustria], vagy túláltaláno
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sítja az ismert kiejtési szabályt (pl. [stjudi]-nak ejti a study szót a student kiejtése alap
ján).

2. példa: Feladat ellenőrzése, értékelés, tervezés, lehetőségek kizárása 
(23. sz. diák, 5. olvasási feladat)

Az ötös feladat, itt fel vannak sorolva gyerekkönyvek címei, és alattuk fülszöve
gek vannak, itt is van egy extra. Itt is párosítani kell. Szerintem ez is egy elég ne
héz feladat, és ezt is megpróbálom kizárásos alapon, mint az előbbit. Inkább 
azokkal kezdem, amelyek ismerősek, könnyebbek. Akkor nézzük meg az elsőt. Is 
the Spaghetti Ready? Szerintem а В válasz lesz, mivel it's dinnertime and the zoo 
animals are very hungry, tehát itt erről van szó. „I am hungry...” ....ez a В vá
lasz az egyesre.

A 2. példában a 23. számú diák az utasítás és a példa elolvasása nélkül áttekinti, mi a 
feladat. Nehéznek értékeli, explicit módon megtervezi, hogy a lehetőségek kizárásával és 
a könnyű itemmel történő kezdéssel fogja megoldani, majd automatikusan az első 
itemmel kezdi a megoldást és nem zár ki egy választ sem. Ezután angolul felolvassa az 
első itemet, magyarra váltva elmagyarázza, hogy a jelentés alapján miért a kiválasztott 
„В” a jó válasz.

Metakognitiv stratégiák

Ebben a részben azt elemezzük, hogy a gyerekek melyik stratégiát milyen gyakran és 
milyen hatékonyan használták. Először a metakognitiv, érzelmi (affektiv) és társas (szo
ciális) stratégiákat tárgyaljuk, amelyeknek széles skálája fordult elő az átírt anyagban. 
Mint látni fogjuk, egyes stratégiák besorolása nehézséget okoz, mivel például az érzelmi 
és társas stratégiák összefonódva jelennek meg, és komplex, egymástól aligha elhatárol
ható jelenségekre utalnak.

Minden résztvevő a feladatokat a füzetekben megadott sorrendben oldotta meg, kö
zülük senki sem lapozta át a feladatokat, mielőtt hozzálátott volna a megoldáshoz. Ez a 
jelenség egybeesik azzal, amit egy másik angol nyelvű feladatsoron tapasztalt Bukta 
Katalin (2000). A diákok többsége az egyes feladatokat az itemek adott sorrendjében ol
dotta meg, és csak kevesen tekintették át a feladatot mielőtt, vagy miután megoldották 
azt. Egyetlen diák sem tekintette át azonos módon az összes feladatot: az egyes résztve
vők is másképpen közelítették meg az egyes feladatokat. Például: egy vagy két feladat
nál ellenőrizték az utasítást, a többinél el sem olvasták, vagy a példát megnézték az első 
feladatban, majd a többinél sem a példát, sem az instrukciót nem olvasták át.

Néhány ismert metakognitiv stratégia alig fordult elő: az időre nem fordítottak fi
gyelmet, valószínűleg azért, mert az időkeret adott volt, de néhányan megkérdezték, 
mennyi idő jut egyes feladatokra. A feladatokat a megoldás előtt vagy után tekintették át, 
de szintén csak elvétve. A 3. példa jól illusztrálja, hogyan tekinti át egy diák a szöveg 
jellegét, de az nem világos, hogy mindez mennyire hasznos.
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3. példa: Áttekintés (13. sz. diák, 4. olvasási feladat)

Hát, csak úgy átfutom.... Hol....hol volt valami, .. nem tudom micsoda ... Hát,
megnézem, hogy hogy kezdődik a mondat,... és akkor megkeresem a megoldást.
Én ilyenkor úgy csinálom, hogy ö....hogy hol van?

4. példa: Áttekintés (1. sz. diák, problémás item az 1. sz. feladatban,)

Nem tudom. Nnna mindegy. Akkor melyikeket nem tudtam, az elsőt? Egy nagy, 
nagy mmm.... várjunk csak ... veszélyes állat... valószínűleg....

Az áttekintés stratégiája (4. példa), amelyben a diák visszatér egy kihagyott itemre, 
ritkán fordul elő. Úgy tűnik, a gyerekek meggyőződése szerint ami elsőre nem sikerül, 
azt nem érdemes újból megpróbálni. A résztvevők közül senki sem kombinálta a már 
használt item áthúzását és az áttekintést a nehezebb itemek megoldására. Az utasítás el
lenőrzését, a példa és a már megoldott item áthúzását azonban gyakrabban alkalmazták. 
A metakognitiv stratégiák közül leggyakoribb az utasítás kihagyása és a lehetőségek ki
zárása. Az 5., 6. és 7. példák tipikusak.

5. példa: Utasítás ellenőrzése, használt item áthúzása 
(23. sz. diák, 2. írásfeladat)

A második írásos feladat következik. Itt van egy meghívó, amit Rebecca írt, és 
van egy lista a szavakról, amit be kell írni az üres helyekre. Két extra szó van...
To Julia and David. From Rebecca, ő a feladó, ő küldi, akkor ezt ki is húzhatjuk.

Az 5. példában az egyik legjobban teljesítő fiú az instrukció ellenőrzését követően, a 
szöveg felolvasása nélkül átfogalmazza annak jelentését magyarul, és csak a lényeget 
emeli ki. Szinonimát használ és többes számot, ami a tanári beszéd jellemzője.

6. példa: Lehetőségek kizárása, szabály alkalmazása 
(23. sz. diák, 5. olvasási feladat)

Why do cows moo? Ez nem, ez sem lesz az, ez sem, itt pingvinekről van szó, 
szerintem ez sem lehet az, ja igen. Szerintem ez a C válasz lesz. This is a 
wonderful book on farm animals. Farmon élő állatokról van szó, és a tehén is 
ilyen állat. Why do horses sleep standing up. Ez is egy olyan fajta kérdés, mint a 
why do cows moo. A hetesre a C lesz.

A 6. példában ugyanaz a hetedikes a lehetséges válaszok kizárása során jön rá a jó 
megoldásra. Ahogyan a válaszokat jelentésük szerint veszi sorra és egymás után kizárja 
őket, észreveszi a nyelvtani szabályt, amely alapján megtalálja a helyes választ. A kö
vetkező (7.) példában egy jól teljesítő diák ugyanezt a stratégiát használja ugyanebben a 
feladatban, de nem jut el a helyes megoldáshoz, hanem továbbmegy.
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7. példa: Szöveg felolvasása angolul, lehetőségek kizárása 
(12. sz■ diák, 5. olvasási feladat)

This is a wonderful book on farm animals. It answers other questions, like how 
does a chick get out of the egg. Why do horses sleep standing up. And many 
others, you will want to know before visiting a farm. Ez valami farmos lehet ....
Hát ez nem az. Ez nem az. Ez nem az. Ez nem az. Ez nem az... Szerintem. Na jó, 
akkor nézzük a következőt.

Érzelmi és társas stratégiák használata

Az önértékelési stratégia során metakognitiv, érzelmi és társas stratégiák jellemzői 
fonódnak egybe, bár az irodalom a metakognitiv stratégiák közé sorolja ezt (pl. Oxford, 
1990). Használatával a gyerekek egyrészt önmagukat értékelik, másrészt céljuk, hogy 
másoktól visszajelzést kapjanak.

Általánosságban elmondható, hogy a résztvevők jóval gyakrabban fogalmazták meg 
önértékelésüket negatívan (8. példa), mint pozitívan. Ennek egyik oka lehet, hogy a ha
zai iskolai kontextusban a pozitív önértékelés kevésbé elfogadott, gyakran tekintik gye
rekesnek vagy hivalkodónak. Másik oka lehet, hogy a tanárok viszonylag ritkán dicsérik 
a tanulókat.

8. példa: Önértékelés a feladat áttekintése után 
(2. sz. diák, 1. olvasási feladat)

Eight,.... house, ... which you can grow flowers.... ez is volt, az se lehet.......your
father, mother.....G, В megvolt? hát, jó... father ez még nem volt, na kész.
Össze-vissza irkáltam mindenféle hülyeséget.

A 8. példában egy gyenge teljesítményű lány áttekinti a feladatot, majd saját magáról 
negatívan nyilatkozik, szlengben. Alig ellenőrizte a feladat megoldását, már a követke
zőre figyelt, valószínűleg azért, hogy a kellemetlen élményen minél előbb túl legyen.

A szorosan vett érzelmi stratégiák ritkán fordultak elő. Mindössze a két legjobban 
teljesítő diák használt rendszeresen pozitív önértékelést, a diákok többsége azonban nem 
bátorította magát. Az önértékelés stratégiáját az esetek többségében a diákok saját hibáik 
javításához kapcsolták. Az okos kockázatvállalás stratégiájára is volt az anyagban példa: 
az egyes itemek kihagyásakor.

Négy résztvevő használt egy különleges stratégiát, amelyben önmagukra vonatkoz
tatták a szöveget. Ezt egyrészt érzelmi stratégiaként definiálhatjuk, másrészt a serdülők 
én-központú gondolkozását tükrözi. A 2. olvasási feladatban a párbeszéd szövegét saját 
maguk helyzetére vonatkoztatták, bár egyértelmű volt, hogy a kérdések nem rájuk vo
natkoztak.
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9. példa: Önmagára vonatkoztatás, önértékelés 
(12. sz. diák, 2. olvasási feladat)

Hm. Hoppá! E. Jó! A négyesnek, What’s your hobby.....Fishing and playing
computer. Hát nekem a fishing az nem igaz, de a másik az igen, mivel nem va
gyok valami nagy horgász. Hm..... Ezt kihúzhatjuk....and your favourite food,
..... Jó! Egy kicsit ronda lett. A hetes, do you have a favourite popgroup, Az Eiffel
65. Azt tudom. Csak most már nincs annyi jó száma, de én szerettem régebben. 
Jó!

Az egyik legkiválóbb eredményt elérő lány a 9. példában pozitív és negatív megjegy
zésekkel kombinálja önértékelését, miután a helyes választ megadta. Utána a kérdés tar
talmához kapcsolódva saját magára vonatkozóan nyilatkozik, ezzel két szinten folytatva 
a diskurzust. Az egyik szint a feladathoz tartozó hivatalos diskurzusé, a másik a feladat
tól független szint, amelyen a tesztszöveg az egyetemistával folytatott beszélgetés elin
dítója. A példából az is kiderül, hogy a diák a feladat szövegét érdekesnek, intrinzikusan 
motiválónak találta.

Egy másik diák is saját tapasztalatához kapcsolta a 2. feladat szövegét, és igyekezett 
az egyetemistával is megosztani azt (10. sz. példa).

10. példa: Önmagára vonatkoztatás
(41. sz. diák, a 2. olvasási feladatban „Anyyou don’t like?" „ /really hate P. E. this 
year, the teacher is completely mad. ")

Ez nálunk is így van, nálunk is így van, hogy mostanában nem szeretem annyira a 
tesit, nem szeretem a tesi tanárt, mer’ az osztályfőnököm is ráadásul, és akkor a 
hatos az.

11. példa: Önmagára vonatkoztatás 
(25. sz. diák, ugyanott)

Olyan, amit nem szeretsz? Utálja a tesit?! Hát, nem olyan, mint én. Bár ez az egy, 
az utolsó része az igaz, mert nálam is őrült a tanár.

A l l .  példában az egyik kiváló feladatmegoldó először egyes szám második sze
mélyben fordítja le a kérdést, utána harmadik személyre vált, amivel a feladat keretétől 
való eltávolodást jelöli. A további megjegyzések már ebbe a keretbe tartoznak, mivel 
saját magáról nyilatkozik.

Ezekben a példákban az önmagukra vonatkoztatás stratégiája tükrözheti a jelentésen 
alapuló osztálytermi gyakorlatot, ahol a diákok saját élettapasztalatát is integrálják a tan
anyagba. Ugyanakkor egy teszt megoldásakor ez a stratégia félrevezető lehet, mivel az 
olvasott szöveg értését mérő feladatok nem igénylik a diákok ilyenfajta stratégiáját. Ér
dekes, hogy Haney és Scott (1987, idézi Cohen, 1998b. 98. o.) hasonló stratégia alkalma
zását tapasztalta anyanyelvi tudást mérő teszt megoldása során, amikor a válaszadó sze
mélyes választ adott arra a kérdésre, miért szeret tévézni, de egyben a helyes választ is
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megadta. Valószínű, hogy a hangos gondolkodtatásos eljárás és egy másik ember jelen
léte is előidézhette a stratégia használatát. Vizsgálatunkban leggyakrabban a jó teljesít
ményű diákok alkalmazták ezt, miután helyesen oldották meg az itemet, szemben a 12. 
példával, amelyben a lehetőségek latolgatása közben jelent meg.

12. példa: Önmagára vonatkoztatás homályos tartalommal
(4L sz. diák, az 1. olvasási feladat 1. itemében: „a drink made from hot milk mixed 
with dark powder of chocolate flavour" -  a „cocoa" vagy a „family” a helyes meg
oldás.)

A drink made from a hot milk, mixed with a dark powder, of chocholate flower... 
de... hát orange juice,... az biztos, hogy nem, mer’ .... nem juice.... én a kakaóra 
gondoltam, de talán a family, mer’ reggelente nálunk majdnem mindenki kakaót 
iszik.

A 10. és 11. számú példákban a gyerekek kommentárjai a sikeres feladatmegoldást 
kísérték, míg a 12. sz. példában nem világos, a család szokásos reggeli menüje hogyan 
függ össze a feladattal, mivel a „család” és a „kakaó” két külön itemhez tartozik, ame
lyeket a 41. számú résztvevő összekapcsolt.

Összefoglalva, az önmagára vonatkoztatás stratégiáját leggyakrabban a 2. olvasási és 
az 1. írásfeladat megoldása során alkalmazták, sikeres és kevésbé sikeres feladatmegol
dók egyaránt.

A társas stratégiák közé tartozó segítségkérés alig fordult elő, kizárólag az alacsony 
teljesítményt nyújtó gyerekek alkalmazták egy-két alkalommal. Miután nem kaptak se
gítséget, többször nem próbálkoztak vele.

A feladatok kommentálása főkét fiúknál fordult elő, célja egyrészt a baráti beszélge
tés, másrészt valószínűleg a szorongás csökkentése. A feladatokhoz fűzött megjegyzések 
egyben azt is mutatják, hogy a szövegek önmagukban érdekesek, motiválóak.

13. példa: Feladat kommentálása 
(25. sz. diák, 5. olvasási feladat)

Soha nem takarítják a szobájukat. Soha nem viszik... Ilyen hülyéket, hogy nem 
viszik haza a halat, amit fogtak a folyóban?! Tök jó,... azt mondták egymásnak, 
hogy aki hamarabb felkel reggel, az fog kitakarítani, és mind a ketten átaludták a 
napot. Two Lazy Bears.

A 13. példában a 25. számú diák, aki kiválóan teljesítette a feladatokat, röviden 
összefoglalja a szöveg jelentését magyarul, regisztert váltva szlengben hozzáfűzi véle
ményét és átfogalmazza a lényeget, majd angolul megadja a helyes megoldást. Hangos 
gondolkodásából kiderül, hogy nem csak érti a szöveget, hanem véleménye is van annak 
tartalmáról. Részben hasonló a 14. példa, melyben egy szintén magas pontszámot elért 
fiű fűzött megjegyzést a feladat szövegéhez.
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14. példa: Megjegyzés a szöveghez
(36. sz. diák, 3. olvasási feladatban az „Exit” feliratról, ahol fürdőszoba, szupermar
ket vagy party közül kellett választani)

Elég zizzent ember az, aki az ajtó fölé odateszi, hogy exit.... Ez eléggé vicces.
Most nem azért mondom, de a szőke nők szoktak ilyet kitenni, hogy ne tévedje
nek el a fürdőszobában.

A 14. példából látható, hogy néhány résztvevő egyáltalán nem szorongott a hangos 
gondolkodtatásos feladatmegoldás során. A megjegyzés a feladaton kívüli keretbe tarto
zik: a nyelvhasználat regisztere a feladatétól eltérő, és konkrét hivatkozást tartalmaz egy 
speciális vicctípusra, amelyet az interjút lebonyolító egyetemista a fiú feltételezése sze
rint ismer. Ezekből a példákból jól látható, hogy az érzelmi és társas stratégiák átfedik 
egymást.

A megjegyzések közül az egyik a feladat illusztrációjára vonatkozik. Pozitív meg
jegyzésként is értelmezhető, vagy a lány kicsit sajnálja a rajzolót. A megjegyzés a fel
adat jobb megértéséhez nem járult hozzá.

15. példa: Megjegyzés a feladat illusztrációjára (12. sz. diák a 2. feladatban)

Nyomorék szívecske is oda van rakva. És akkor February.

Bár csak egy diák fűzött kommentárt a tesztfüzethez (16. példa), a gyerekek többsége 
a feladatokat érdekesnek találta, és véleményük a feladatok nehézségi szintjére vonatko
zóan megoszlott.

16. példa: A tesztfüzetre vonatkozó megjegyzés (36. sz. diák)

Ennyi volt? Jaj de jó! Jó kis teszt volt.

Összegezve: a résztvevők többféle metakognitiv stratégiát használtak, de az nem egé
szen világos, hogy ezek mennyiben járultak hozzá a jobb teljesítményhez. A tanuláshoz 
szorosan kapcsolódó stratégiákat, például a feladat átnézését, az utasítás ellenőrzését, a 
megoldott item jelölését ritkán alkalmazták. Néhány stratégiát a hangos gondolkodtatá
sos eljárás hívott elő, mivel egy másik személy jelenléte társas interakciókra bátorította a 
gyerekeket, megjegyzéseket fűztek a szöveghez, és saját élményeiket kapcsolták hozzá.

Kognitív és kompenzációs stratégiák

Az átírt adatbázisban memóriastratégiák alig fordultak elő, de ez nem jelenti azt, 
hogy a diákok nem használták az emlékezetüket, hiszen a korai idegennyelv-elsajátítási 
vizsgálatokból ismeretes, hogy a gyerekekre jellemző a memóriastratégia-használat 
(Julkunen, 1999; Nikolov, 1999a; Szulc-Kurpaska, 2000; Szpotowicz, 2000; Mihaljevic 
Djigunovic, 2001).
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Adatainkban a kognitív és kompenzációs stratégiák előfordulása bizonyult a leggya
koribbnak. Ezt a két csoportot azonban nehéz elkülöníteni, mivel együtt fordulnak elő. 
Oxford (1990) taxonómiájában a kognitív stratégiák a nyelvtanulók aktuális cselekvései
hez kapcsolódnak, míg a kompenzációs stratégiák ugyanazt a jelenséget abból a szem
pontból kategorizálják, hogy miért cselekszenek éppen úgy.

A leggyakrabban a gyerekek a fordítást használták, amely egyaránt definiálható kog
nitív és kompenzációs stratégiaként (Oxford, 1990). Az anyagban előforduló gyakori 
fordítási stratégiákra több magyarázat adható: egyrészt valószínűleg az adatgyűjtési eljá
rás, a hangos gondolkodtatás miatt használták a magyar nyelvet, másrészt a magyarra 
fordítás az idegen nyelvű szöveg feldolgozásának természetes eljárása, harmadszor a 
nyelvtanulás osztálytermi eljárásai is tükröződhetnek bennük. Vizsgáljuk meg ezeket 
egyenként is részletesebben.

Az első magyarázat a hangos gondolkodtatás validitásának kérdéskörét érinti. Mivel 
a gyerekek angol nyelvtudásának szintje alacsony volt, nem kérhettük őket arra, hogy 
gondolataikat a célnyelven fogalmazzák meg. Bár nem bátorítottuk arra őket, hogy bár
mit lefordítsanak, csak arra, hogy folyamatosan számoljanak be gondolataikról, azokat 
magyarul fogalmazták meg, és erre a célra legtöbben fordítási stratégiát alkalmaztak. 
Ugyanakkor néhány diák nem fordított, hanem vagy egyszerűen angolul felolvasta a 
szöveget és kimondta a helyes választ, vagy magyarul kommentálta az angol szöveget a 
helyes válaszadással kombinálva. A fordítást nem alkalmazók a legkiválóbban teljesítő 
diákok voltak (17. példa), de a legjobb eredményt elérők közül szintén többen fordítottak 
rendszeresen.

17. példa: Az angol szöveg elolvasása fordítás nélkül (33. sz. diák a 4. feladatban)

Long-tailed ducks and geese, come to feed, on the rich summer vegetation, of the 
tundra, [aldo] the summer last only three month, tiger are found., nem, ez a tigri
sekre .... It is tropical grassland, it occurs in hot regions where rainfall is very 
seasonal, az sem, it is made from the crushed leaves of an evergreen bush, which 
grows in hot, damp climates, it was first brought to Europe from China, as the 
drink became fashionable, plantations of bushes were planted in Indonesia and 
India, they dig underground burrows, az nem mer’ a bálnák biztos nem ásnak 
lyukat.

A 17. példában a 33. sz. diák három stratégiát variál szisztematikusan: felolvassa az 
angol szöveget hibás hanglejtéssel (a vesszők emelkedő intonációt jelölnek), magyarra 
vált, hogy kommentálja a szöveget és kizárja az oda nem illő itemet. Aztán folytatja az 
olvasást, amíg meg nem találja a helyes megoldást. Ez a fiú jól oldotta meg a feladatokat 
és az osztálytermi eljárások között a fordítást a legkevésbé kedveltek közé sorolta.

A második magyarázat a fordítást mint részkészséget és a kétnyelvűek gyakran hasz
nált stratégiáját érinti. Malakoff és Hakuta (1999. 142. o.) szerint „a fordításról szóló 
empirikus irodalom ritka, gyerekekre vonatkozóan pedig alig létezik”. A szakirodalom 
áttekintését követően arról, hogy kétnyelvű gyerekek természetes környezetben hogyan 
használják a fordítást, megállapítják, hogy a fordítás háromféleképpen értelmezhető:
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mint a nyelvi tudatosság megjelenési formája, mint részkészség és mint stratégia. A fel
dolgozott tanulmányokban a vizsgált gyerekek családtagjaik számára fordítottak valós 
élethelyzetekben. Ezekben az esetekben a fordítás „köztesnyelvi átfogalmazásként” 
(151. o.) fogható fel, ahhoz a természetes osztálytermi jelenséghez hasonlóan, amelyet 
Nikolov (1999a) kommentálásként definiált magyar gyerekek angol nyelvóráin. Malakoff 
és Hakuta (1991) szerint ez a folyamát magasabb szintű metanyelvi tudatossággal páro
sul, amely leginkább középosztálybeli kétnyelvű gyerekekre jellemző. Mindez alátá
masztja azt a feltételezést, hogy a fordítási stratégia természetes jelenség.

Arra vonatkozóan, hogy a fordítás mint tesztmegoldó stratégia adódhat osztálytermi 
gyakorlatból, meggyőző erejű kutatási eredmények állnak rendelkezésre a már említett 
kutatásból (Csapó és Nikolov, 2001). A reprezentatív mintán történt felmérésben hatodi
kosok esetében az olvasott szöveg fordítása volt a leggyakoribb osztálytermi eljárás 
(4,12 az 1-től 5-ös skálán), amelyet a hangos felolvasás követ (4,09). Ezek az adatok 
megegyeznek a 8. és 10. évfolyamokra kapott eredményekkel angol és német nyelvből 
egyaránt, valamint középiskolai osztálytermi megfigyelések tapasztalataival is (Nikolov, 
1999b), ahol a mondatról mondatra fordítás bizonyult az egyik leggyakoribb olvasási és 
írásfeladatnak.

A jelen vizsgálatban hangos gondolkodtatással gyűjtött adatokból megállapítható, 
hogy a gyerekek többsége a fordítást vagy a szövegfeldolgozás stratégiájaként, vagy pe
dig gondolatainak magyarul történő megfogalmazására használta (lásd 1. példa). Arra 
azonban nem találunk bizonyítékot, hogy a fordítás valóban segített a feladatok megol
dásában. Néhány esetben a fordítás tudatosította a diákokban, hogy milyen furcsán 
hangzik a lefordított szöveg (17. példa). Ilyen esetekben vagy átugrották a kérdéses 
itemet, mint a 18., 19., 20. példákban, mert a fordítás nem segítette őket a megoldásban, 
vagy újból megfontolták az itemet.

18. példa: Fordítás (29. sz■ diák a 4. feladatban)

Where was com first grown? Hol terem a sarok? Vagy mi? .... Sarok! Északi
sark!

A 18. példában az egyik leggyengébben teljesítő diák először a „com” szót „comer”- 
ként értelmezte, aztán annak egyik magyar jelentéséről (sarok = comer) a másik jelenté
sére ugrott (pole = sarok), végül azt lerövidítette helytelen magyarsággal (Északi sark), 
így az itemet nem tudta helyesen megoldani.

19. példa: Fordítás (51. sz. diák az 5. feladatban a „ Melody Mooner Takes Lessons”
könyveim olvasásakor)

A  kettes, az a valamilyen dallamos hold,... holdak órát vesznek.

A 19. példában látható, hogy az egyik legjobb teljesítményű fiú szóról szóra próbálja 
meg lefordítani a könyv címét. Ez volt az egyetlen item, ahol nem bizonyult sikeresnek a 
fordítási stratégia alkalmazása, a többi feladaton végig sikerrel járt.
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20. példa: Fordítás magyartalanul (34. sz■ diák a 3. feladatban a „Keep o ff the 
grass” és „Push”feliratokon gondolkodva)

Hát nem biztos, hogy jól fordítottam, hogy lezárni a füvet..... Hm... Lökni az aj
tót, az A. Exit.

A 20. példa jól illusztrálja, hogy a fordítási stratégia időnként félrevezetőnek bizo
nyult, mivel a szó szerinti fordítás lehetetlen magyar kollokációt eredményezett, és a di
ák képtelen volt azt értelmezni.

Összefoglalva: az átírt szövegekből és azok elemzéséből nem derül ki egyértelműen, 
hogy a fordítási stratégia hogyan járult hozzá az eredményekhez, mivel a sikeres és 
gyenge diákok egyaránt alkalmazták azt, de változó sikerrel. Egyes diákok esetében a 
fordítás jobb szövegértéshez vezetett, mivel csak a fordítást követően vették észre, hogy 
nincs értelme a szövegnek.

Ami a kompenzációs stratégiák használatát illeti, a választási lehetőségeket kevés di
ák zárta ki. Főként a 3. számú feleletválasztós feladatban és a párosítást igénylő olvasási 
feladatokban (2. példa) alkalmazták ezt a stratégiát, de általában nem volt jellemző.

A szöveg általános áttekintését (skimming) csak két diák alkalmazta, míg a keresés 
(scanning), amely során szavakat vagy nyelvi struktúrákat próbáltak párosítani, gyako
ribb stratégiának bizonyult. Ebben az esetben a diákok a szó és a mondat szintjére fi
gyeltek a teljes szöveg helyett, és ebben hasonlóan jártak el a felnőttek körében tapasz
taltakhoz (Allen, 1992 idézi Alderson, 2000).

Az elemzés és érvelés stratégiái közül az összehasonlításra találtunk számos példát az 
átírt anyagban. A gyerekek gyakran kiválasztották az ismeretlen szót, kifejezést, vagy 
háttértudásukat használták, szavak és nyelvi struktúrák párosításával próbálkoztak, illet
ve intelligens módon vagy vakon találgattak. Ezeket a stratégiákat a felmerülő problé
mák leküzdésére használták annak függvényében, hogy mit találtak nehéznek.

Néhányan a hasonló alakú vagy hangzású szavakra (cognates) támaszkodtak. Ennek 
a stratégiának meghatározása körülményes, mivel maga a középpontjában álló nyelvi 
jelenség összetett és magyar fordítása a szakirodalomban nem ismert, bár a kognitív 
nyelvészek is használják a mentális lexikonban található kétnyelvű jelenségekre. A ha
sonló hangzású és/vagy alakú és jelentésű szavak általában nyelvrokonságra vezethetők 
vissza (Szépe György 2003. február 25-i személyes közlése szerint a közös görög-latin- 
európai lexikonra), de egyes esetekben jövevényszavak is működhetnek kognétként. A 
jelenség félrevezető formában is előfordul (false cognate), amikor a forma egyezése nem 
jár együtt a jelentés egybeesésével (pl. szimpatikus és sympathetic). A feladatok megol
dása során a diákok egy része időnként megpróbált kognétokra hagyatkozni.

21. példa: Kognétra támaszkodás (12. sz. diák a 4. feladatban)

A 4-es, which birds nest...hogy melyik madarak fészkelnek, arktik, .... 
arktikban,... Why do whales migrate, Hogy miért van....nem hiszem, hogy mig
rénje.... miért van a: a:: bálnáknak....
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A 21. példában az egyik legsikeresebb feladatmegoldó az ismeretlen lexikai egysé
gek jelentését próbálja kitalálni hasonló alakú szavakból, kognétekből: az első, ahol a je
lentés közeli sikerül, a második nem.

Számos diák alkalmazott sikerrel nyelvi szabályokat. A szabály vagy a jelentésre vo
natkozott, vagy egy konkrét szót, illetve struktúrát kerestek.

22. példa: Jelentésre vonatkozó szabály alkalmazása (6. sz. diák a 2. feladatban)

Is there any food you dislike,......Ezekben a kérdésekben az a jó, hogy ami a kér
désben benne van, az majdnem mindig benne van a válaszban is. Sea food, I 
simply can’t eat it.

A legalacsonyabb pontszámot elérő diák a 22. példában azt kommentálja, hogy a 
kérdésekre a válaszokat a jelentésük alapján a legkönnyebb megtalálni, és sikerrel al
kalmazza a stratégiát. A 23. példában pedig az egyik sikeres tesztmegoldó a jelentést és a 
struktúrát kombinálja. Érvelése először a jelentésre összpontosít, aztán a hangsúly áthe
lyeződik a „miértre”.

23. példa: Jelentésen alapuló szabály alkalmazása (17. sz. diák az 5. feladatban)

Why do cows moo, szerintem ez lesz a C, mer ez egy ... olyan könyv, ami álla
tokról szól, és olyan kérdéseket válaszol meg, hogy ... hogy jön ki a kiscsirke a 
tojásból, mér alszik a ló állva, és azér gondolom, hogy hát hogy mér bőg a tehén, 
miér bőg, múg a tehén, és végül is stimmel.

A következő, a 24. példa azt illusztrálja, hogy a szabályalkalmazás kompenzációs 
stratégiaként is előfordul.

24. példa: Nyelvi struktúrára vonatkozó szabály alkalmazása (21. sz. diák a 4. fela
datban)

Hát,....gondolkodom... melyik lehet.... én szerintem ez a ez a why... why., vár
junk csak.... mer itt, nincsen because-os válasz, tehát ez nekem nem segítség 
most....

A „why” és „because” párosítása a diákok teljesítményétől függetlenül gyakran elő
fordult, hasonlóan a „how m anÿ’és „how old” kérdésekre számok, a „where” kérdésre 
hely keresésével. Néhány esetben a diákok megjegyezték, hogy az illeszkedő itemnek 
milyen struktúrát kellett volna tartalmaznia, de ilyen esetben a pragmatikai tudásuk átse
gítette őket a nehézségen (lásd 25. példa).
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25. példa: Nyelvi struktúrára és jelentésre vonatkozó szabály alkalmazása (4. sz. diák 
a 2. feladatban)

Meg azt kérdezi hogy honnan jöttél... mmm.......  hát itt persze mondjuk igaz,
hogy úgy válaszol, hogy én egy kis faluban lakom Manchesterhez közel, inkább 
azt kellett volna mondani, hogy onnan jön szerintem...

A gyengébb nyelvtudású diákok jóval gyakrabban azonosították és emelték ki az is
meretlen szavakat és kifejezéseket, mint jobban teljesítő társaik. Ezt a stratégiát negatív 
önértékeléssel vagy az item kihagyásával kombinálták, mint a 26. példa mutatja.

26. példa: Ismeretlen lexikai elem kiemelése ( 14. sz. diák az 1. feladatban)

Hát, .........  vannak bizonyos szavak, amiket nem értek....  Nem tudom. Lehet
hogy... hal lehet? De nem mert az .... hát, akkor tovább ugróm....

Időnként a háttértudásukra is támaszkodtak, de ez nem mindig bizonyult helyes stra
tégiának, mint az a 27. példában látható.

27. példa: Intelligens találgatás és háttértudásra hagyatkozás (18. sz.. diák a 4. fela
datban )

Nem tudom... mit jelent az hogy migrate, szerintem,... valami kihalás vagy valami 
ilyesmi lehet.... és miért vannak veszélyben a bálnák... vagy ilyesmi lehet....

A felhasznált háttértudás az általános tantervi anyagból főként földrajzi és biológiai 
területre korlátozódott, de az angol tanterv és a tanterven kívüli tudás is szerepet játszott, 
bár ez utóbbi igen ritkán.

28. példa: Háttértudás alkalmazása biológiából (20. sz. diák az 1. feladatban)

Most jön a...a D és az L között gondolkodok,.....mert nem tudom mit jelent az
hogy strawberry........  az valamilyen ragadozó állat, hogy ha jól rémlik ....hát a
frog is ragadozó, csak... de kicsibb ragadozó, szerintem az L.

Mint a 28. példa mutatja, az átírt szöveg időnként nehezen értelmezhető, illetve szó
rakoztató. Bár a diák helyesen oldotta meg az itemet, a hangos gondolkodásából kiderül, 
hogy érvelése igen egyéni.

Az átírt szövegek néhány indukált hibára is fényt derítettek. Mivel arról is gyűjtöt
tünk adatokat, hogy milyen tananyagból tanultak az iskolában, kiderült, hogy miért vá
lasztották az „at the doctor" disztraktort a „Science Fiction” feliratnál (29. példa).
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29. példa: Az angol tananyagból nyert háttértudás alkalmazása (41. sz■ diák a 3. fe 
ladatban)

Science Fiction, én a C-re gondolok, mert ezt egy ilyen, ... orvosos szövegnél .... 
vettünk... volt egy ugyanilyen című történet és ezért C-nél maradok.

Egy másik indukált hiba a tanári magyarázatból eredhet. A „These presents are fun, 
great-looking and easy to make” leírásnak megfelelő könyveim keresése során az egyik 
diák a következőképpen gondolkodott:

30. példa: Az angol tananyaghoz tartozó háttértudás alkalmazása ( 15. sz. diák az 5. 
feladatban)

...lehet, hogy a present gyakorolni? Nem .. az a present perfect.

Az iskolán kívüli angol nyelvi hatásokra mindössze két példában (31. és 32.) talál
ható bizonyíték.

31. példa: Iskolán kívüli kulturális tudás alkalmazása (19. sz. diák az 1. írásfeladatban)

Már a másodikon gondolkodok. ...national,...... nagyon ismerős, mer sokat szok
tam nézni a National Geographic Channel-t....

32. példa: Iskolán kívüli kulturális tudás alkalmazása (21. sz. diák a 4. feladatban)

Nem jutott eszembe, hogy mik voltak az első cornflakes figurák... eszembe jutott, 
hogy a reklámban mindig vannak ezek a... ezek az ... emberkék....

Sajnos a két fenti példa egyikében sem segített ez a fajta háttértudás, a diákok hely
telenül oldották meg az itemeket.

Tudatosság a stratégiák használatában

A diákokat a stratégiák használatának tudatossága szempontjából a tudatosság és 
spontán használat skálájának különböző pontjain lehet elhelyezni. Néhány hatodikos 
megfogalmazta, hogy tudatosan alkalmaz bizonyos stratégiákat, de a többség inkább a 
nem tudatos véglethez állt közelebb. A 33. példában az egyik diák határozottan megfo
galmazza, hogy nem tudja megmondani mire gondol, mivel elakadt az itemen.

33. példa: Nem tudatos stratégiahasználat ( 14. sz. diák a 4. feladatban)

Kérdező: Na,....azt is mondd el, hogy mire gondolsz. Szóval nem a válaszra, ha
nem arra, hogy mire gondolsz, arra vagyok kíváncsi.
14. sz. diák: Há::t,.... ez az, amit nagyon nehéz elmondani....Tehát nem is tudom
elmondani (mosolyog)... Hát, ... hát ez a feladat engem, most nagyon megfo
gott...
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34. példa: Tudatos stratégiahasználat (24. sz. diák az 5. feladatban)

Az ötös feladatban gyerekkönyvek címei vannak felsorolva és meg kell találni,
hogy miről szólnak. Mindig kihúzom azt, amit megtaláltam és a nehezeket a vé
gére hagyom. A négyessel kezdem.
A 34. példában az egyik legjobban teljesítő lány tudatosan használt többféle stratégi

át, és minden feladat megoldása során megfogalmazta, hogy milyen stratégiát alkalmaz. 
A két végletet illusztráló példától eltekintve a gyerekek többségnél a tudatosság nem járt 
együtt a jobb teljesítménnyel.

Sikeres és sikertelen feladatmegoldók stratégiahasználata

Az átírt anyagban számos egyéni különbség tárult fel. A stratégiák használatának 
gyakorisága és a feladatokon nyújtott nyelvi teljesítmények egybevetése azt mutatja, 
hogy a jobb teljesítmény nem járt együtt a több stratégia használatával. Ugyanis a leg
jobb eredményű diákok közül többen alig használtak stratégiákat, ami jelentheti azt, 
hogy az egyes itemek megoldása során alkalmazott kevés stratégia az item feletti teljes 
kontrollt tükrözi (Cohen, 1998b. 93. o.). Ugyanakkor más kiváló eredményt elérő diákok 
többféle stratégiát is alkalmaztak. Másrészt a gyengén teljesítők között is akadt többféle 
stratégiát gyakran, illetve stratégiákat alig használó diák. A közepes és gyenge ered
ményt elérők jóval többször hagytak ki itemeket és azonosították, amit nem tudnak, mint 
az eredményesebb feladatmegoldók. Az adatokból úgy tűnik, hogy a jobbak többet pro
fitálnak a stratégiák használatából, illetve hatékonyabban használják azokat. Mindez 
összhangban van más kutatásban találtakkal (Anderson, 1991).

A feladatok validálása

A vizsgálat fontos tanulságokkal szolgál a feladatírók és tesztkészítők számára. Bár a 
feladatlapok megbízhatósági mutatói a nagymintás vizsgálatban kedvezőek (Cronbach a 
olvasás füzet A változat: 0,95; В változat: 0,95; írásfüzet A változat: 0,89; В változat:
0. 87), és a feladatok a diákok teljesítményét széles skálán helyezik el, arról nincs adat, 
hogy a megoldásokat miért választották. A hangos gondolkodtatással néhány probléma 
mellett, amelyekre egyébként nem derült volna fény, a feladatoknak több előnyös tulaj
donsága is napvilágra került.

Feltételezésünk szerint a feladatok utasítása és a megadott példa kiemelkedően fontos 
szerepet játszik, ezért ezek angol nyelvű megfogalmazására rendkívüli gondot fordítot
tunk. A hangos gondolkodtatásos eljárásból kiderült, hogy a résztvevők közül csak igen 
kevesen fordítottak rájuk figyelmet. Ezt a feladatok erényeként is értékelhetjük, mivel az 
instrukció és a példa nélkül is egyértelmű volt a diákok számára, hogy mit kell tenniük. 
Az 52 résztvevő közül egyben sem merült fel kétség azzal kapcsolatban, hogy mi a fela
dat, bár a szövegtípusok és feladattípusok között lehettek számukra kevésbé ismerősek.

A kvalitatív adatokat az itemstatisztika adataival egybevetve az látható, hogy az
1. feladat, amelyben szavakat kellett definícióikkal párosítani, s amelyet szemrevétele
zéssel a legkönnyebbnek gondoltunk, nem sokkal bizonyult könnyebbnek a 2. és 3. fela
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datnál. A várakozásnak megfelelően a 4. és 5. feladatot a gyerekek nehezebbeknek ta
lálták. Az olvasott szöveg értését mérő feladatokat a diákok érdekesnek és motiválónak 
találták, bár ezek megoldása után figyelmük kissé lankadt. A nagymintás felmérésben a 
két feladatlapra két külön tanórán került sor és ez a gyakorlat helyesnek bizonyult, mivel 
a gyerekeknek szünetre volt szüksége a hangos megoldások során.

Az írásfeladatokban a legnehezebb itemnek a második feladatban az input szövegben 
szereplő Hungary átalakítása bizonyult Hungarian-né. Gondosabban kell eljárni az ilyen 
item esetében, mivel ez a legalacsonyabb nyelvtudásúak esetében indukált hibaként is 
értékelhető. Ugyanis a többi itemben a szavakat csak be kellett másolni a jelentésük 
alapján az adott kontextusba, míg ebben az egy itemben átalakítást kellett végezni. 
Ugyanakkor a jobban teljesítő diákok ezt az itemet is helyesen oldották meg.

Váratlan jelenség, hogy néhány diák a szöveget saját magára vonatkoztatta. A vizs
gálatban ezt valószínűleg az interjúkészítővel való interakció váltotta ki, de talán egy il
lusztráció segítene ennek elkerülésében.

A validálás fontos lépése, hogy megtudjuk, milyen részkészségeket mérnek a fela
datok. Erre vonatkozóan az eredmények kedvezően alakulnak. Minden feladat jelentés
központú, és így egyaránt megfelel a jó nyelvtanítási gyakorlat alapelveinek és a 6. év
folyamos kerettantervi követelményeknek (Az alapfokú nevelés-oktatás kerettantervei, 
2000). Ennek ellenére néhány item megoldására a nyelvi struktúrák összekapcsolásával 
is eljuthattak a diákok: például a 4. feladatban a „Why” és „How many" kérdésekre a 
teljes szöveg megértése nélkül is jól válaszolhattak. Fontos, hogy az ilyen kérdéseket 
több válasz közül csak a szöveg megértése után lehessen jól megoldani, ezért több ha
sonló kérdés és válasz szükséges.

Az olvasott szöveg értésére vonatkozó tantervi követelmények szerint a diákoknak 
képesnek kell lennie lényeges információ kikeresésére és a lényeg megértésére olyan 
idegen nyelvű szövegben, amely egyszerű mondatokat és jobbára ismert szókincset tar
talmaz. Nem egyszerű feladat ezeknek a követelményeknek megfelelni, mivel a tanterv 
nem ír elő tananyagot, így elkerülhetetlen, hogy az ilyen nyelvi szintfelmérő feladatok
ban egyes szavak néhány diák számára ismeretlenek. Ennek ellenére a feladatok jól el
különítették az angolul jobban és kevésbé jól olvasó diákokat. A jobb nyelvi teljesítmé
nyűek gyakrabban következtették ki a jelentést a kontextusból, míg a gyengébbek inkább 
az ismeretlenre fókuszáltak és kihagyták az ilyen itemeket. Ezekben az esetekben a gye
rekek nyelvi önbizalmában és kockázatvállalásában is különbség mutatkozott.

Az íráskészségre vonatkozó tantervi célok az előzetes kipróbálások tanulsága szerint 
irreálisak, ezért azoknál alacsonyabbakat vettünk alapul. A kerettan terv szerint a hatodi
kosoknak képesnek kell lennie ismerős mondatokat lemásolni és egyszerű szövegeket, 
pl. baráti üzenetet létrehozni. Az ilyen feladatokon a kipróbálás szakaszában csak a leg
kiválóbb hatodikosok írtak értékelhető szöveget, a többség vagy semmit sem írt, vagy a 
szöveg értékelhetetlenül rövid és hibás volt. Ezért az 1. és 2. írásfeladatban a diákoknak 
csak szavakat kellett bemásolnia a megfelelő helyre egy szülinapi meghívóba és egy je
lentkezési lapba. A hangos feladatmegoldás során bebizonyosodott, hogy ezekben a fe
ladatokban az írást erőteljesen befolyásolta az olvasott szöveg értése, tehát a két írásfela
dat — a várakozásoknak megfelelően -  integráltan méri az írást és az olvasást.
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Az autentikus szövegek nem okoztak gondot a hatodikosoknak, bár az eredetiség 
szempontjából a szövegek meghaladták a tantervi követelményeket, amelyek jórészt is
mert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegeket írnak elő, amit elég nehéz pontosan 
teljesíteni közös szókincslista hiányában.

Mivel a résztvevők nyelvi szintje várakozásaink és osztálytermi tapasztalataink sze
rint ebben az életkorban alacsony, rövid szövegeket és egyszerű feladattípusokat alkal
maztunk: a résztvevőknek szavakat, kifejezéseket, mondatokat és rövid bekezdésnyi 
szövegeket kellett megértenie. Az alacsony nyelvi szinten elvárható módon {Cohen, 
1998b. 100. о.) a diákok az információt a szó és mondat szintjén dolgozták fel, a szavak
ra összpontosító stratégiákat használtak (köztük például szavak és nyelvi struktúrák 
összekapcsolását), illetve egyik szóról a másikra haladva fordították a szöveget. A leg
jobban teljesítők közül kerültek ki azok, akik a szöveget ennél átfogóbban, a mondat és 
bekezdés szintjén is értették.

Az anyanyelv használata két területen bizonyult fontosnak: a hasonló alakú, illetve 
hangzású szavak azonosítása, illetve a fordítás használata során. Ami a kognétek és jö
vevényszavak használatát illeti, ezekről feltételeztük, hogy könnyűek a diákok számára 
és elősegítik a szövegértést (például az 1. olvasási feladatban: orange juice, family, 
alligator, cowboy, a 2.-ban: park, museum, shop, taxi, supermarket, party, chips, disco, 
lift, doctor, a 4.-ben: tea, prairie, cocoa', az 5. feladatban: spaghetti, penguins, 
photographs). A hangos gondolkodtatásos eljárás során ezek a szavak ritkán vezették 
félre a résztvevőket, de közülük néhány „hamis barátnak” (false cognate) bizonyult, mint 
,,science fiction" és „migrate". A diákok közül csak néhányan használták ki tudatosan a 
kognétekben rejlő lehetőségeket, a többség egyszerűen értette őket és integrálta a jelen
tést a szövegbe. Bár a hangos gondolkodtatásos eljárással nem állt szándékunkban a diá
kok közvetítési készségét is feltárni, sokan fordították a szöveget. Helyenként magyar
talan, illetve nyelvtanilag helytelen megfogalmazás is előfordult, valószínűleg azért, 
mert nem ügyeltek a nyelvhelyességre.

A gyerekek közül többen próbáltak a jobb teljesítmény érdekében háttértudásukra 
hagyatkozni. Ilyen szempontból a 4., kvízkérdésekre és válaszokra épülő feladat jelen
tette a legnagyobb kihívást. A háttértudás nem befolyásolta jelentősen a diákok teljesít
ményét, mivel különböztek háttérismereteik és a szövegek megértése volt szükséges a jó 
megoldáshoz. Ide kapcsolódik annak vizsgálata is, hogy az iskolán és tananyagon kívüli 
nyelvi hatások hogyan járultak hozzá az angol nyelvi teljesítményekhez. Az átírt anyag
ban meglepően kevés példát találtunk a médiából és egyéb forrásból merített tudásra. 
Ezek közé tartoznak az Eiffel 65 nevű együttes, a cornflakes, a chips, a cowboy, a 
National Geographic és a science fiction. Ennek okát csak akkor tudnánk feltárni, ha is
mernénk, hogyan és milyen gyakran bátorítják a nyelvtanárok és az egyéb tantárgyakat 
tanító kollégák az ilyen jellegű tudás integrálását.

A feladatok érvényességére vonatkozó tapasztalatokat összefoglalva megállapítható, 
hogy a feladatok a megcélzott készségeket és részkészségeket mérték, de a jövőben töre
kedni kell annak elkerülésére, hogy a háttértudás és a szavak, illetve struktúrák illesztése 
még az itt tapasztaltakhoz képest is kevesebb szerephez jusson. A hangos gondolkodtatás 
során igen fontos információhoz sikerült jutnunk arról, hogy a gyerekek milyen módon 
oldják meg a feladatokat. Ezért a további kipróbálások során az ilyen protokoll elemzése
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hasznos eszköze lehet annak, hogy még megbízhatóbb mérőeszközöket hozzunk létre. 
Ennek eléréséhez azonban a hangos gondolkodtatásos eljárás validitását és megbízható
ságát is (Cohen, 1998b. 95. o.) biztosítani kell.

Négy rövid esettanulmány

A résztvevők közül négyet kiválasztottunk egy másfajta rövid elemzésre: két kiváló 
eredményt elérő (62 pontot) és két gyengén (20 és 19 pont) teljesítő diákot. Mind a né
gyen nagyvárosban laknak és járnak iskolába, a kötelezőnél korábban kezdtek angolul 
tanulni (6 illetve 8 évesen), négy, illetve hat éve tanulnak angolul 15-19 fős csoportok 
tagjaként.

A 23. számú fiú hatéves korában kezdte az iskolában az angolt, hetedikben heti öt 
órában tanulja. Minden tárgyból a legjobbak közé tartozik, legkevésbé a biológiát ked
veli, mivel ott csak magolásra van szükség. Az angolt azért szereti, mert könnyű, szereti 
a fogalmazásokat, de az újraírást utálja. Váltakozva használta az angol szöveg elolvasá
sát magában illetve hangosan, utána itemenként lefordította a szöveget. Kikereste a kért 
megoldást, azonnal tudta a választ, majd folytatta a következő itemmel. Ellenőrizte az 
instrukciókat, szabályokat alkalmazott, intelligens módon a szövegből kikövetkeztette az 
ismeretlen jelentést és kizárta az oda nem illő lehetőségeket. Gyakran értékelte magát 
kedvezően, és mindvégig magabiztosnak hangzott: „itt van benne”, „tehát itt van”. A 
szöveget egységes egészként közelítette meg: a diszkrét itemekből álló 1. feladatot egy- 
végtében végigolvasta, majd visszatért a szöveg elejére és másodszor itemenként haladt. 
A második írásfeladat megoldását így kezdte: ,JDear Julia and David, ez a levél kezdete, 
a megszólítás”, tehát ezt is a szöveg szintjéről közelítette meg. Szinte megállás és gon
dolkodás nélkül ment végig a feladatokon, a lehető legtöbb kapcsolódási pontot (clue) 
kihasználta és a tanári beszédhez hasonló kommentárokkal fűszerezte saját szövegét.

A 27. számú lány szintén kiváló a legtöbb tantárgyból, hatéves korától tanul angolul, 
hetedikben heti öt órában. Magyar nyelvből a legjobb és matematikából a leggyengébb 
az iskolai teljesítménye. Az angolt a hangzása miatt szereti, legjobban történeteket szeret 
olvasni és hallgatni, legkevésbé a teszteket kedveli. A hangos gondolkodás során magá
ban elolvasta a szövegeket, szó szerint fordította, aztán magyarul átfogalmazta a fordí
tást, gyakran magyartalanul: „kedvenc zeneegyüttesed”, „hol volt kukorica először nö
vesztve”, „be kell írni a papírt róla”. Az ismeretlen lexikai egységeket azonosította és ki
hagyta; gyakran próbálkozott szavak jelentésének párosításával, illetve háttértudás al
kalmazásával, de rögtön újabb stratégiát keresett, ha nem járt sikerrel. Az első írásfela
datban a kérdéseket magára vonatkoztatta, a másodikban kizárta az oda nem illő lehető
ségeket. Többször elbizonytalanodott, gondolatait helyenként lehetetlen volt követni, 
mégis a jó megoldást választotta.

A 22. számú lány nyolcévesen kezdte az angolt, hatodik év végén hármasa volt angol
ból is és a tárgyak többségéből is. Hetedikben heti három órája van. Kedvence a testne
velés, legkevésbé a matematikát szereti. Legkedvesebb tevékenységként a tartalom elmon
dását jelölte meg, a másik végletként a kérdéseket. Angolul azért szeretne tudni, mert vi
lágnyelv, az angolórákat és a tanárt kedveli. A szöveget csak ritkán olvasta fel, akkor vi
szont szavanként és időnként fonetikusan, a magyar kiejtési szabályok szerint. Az ismeret
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len szavakat kiemelte, az ismerteket fordította. A szó szintjén foglalkozott a szövegekkel, 
leggyakrabban párosítani próbált szavakat és számos itemet kihagyott. Nehézséget okozott 
számára gondolatainak megfogalmazása, de minden adódó alkalommal megjegyezte, hogy 
mit nem tanultak még az iskolában. Többször utalt azokra az osztálytársaira, akik sikerrel 
birkóztak volna meg a feladattal, kevés erőfeszítést tett arra, hogy sikerrel járjon. Önbizal
ma alacsony szintű, gyakran jegyezte meg, hogy „ezt nem tudom”.

Egy másik lány, a 6. számú résztvevő, szintén nyolcéves korában kezdte az angolt, 
szintén hármasa volt, de hetedikben heti öt órában tanul angolul. Legjobb iskolai telje
sítményt rajzból, énekből és matematikából, legrosszabbat angolból és hittanból ért el. 
Legjobban a mondatok fordítását kedveli, nem szereti az olvasást és kiejtést, bár azért 
szereti az angolt, mert jó a hangzása. Az angol szöveget nem olvasta fel, csak a magyar 
fordítást fogalmazta meg. Az ismert és ismeretlen szavakat egyenként kiemelte („any... 
az mennyiséget jelent”), az ismeretleneket átugrotta és gyakran kért segítséget. Jellemző 
rá a szavak párosítása és a vakon találgatás: „A dislike az biztosan az, hogy enni.... hogy
szeret”. Egyedül ő használt nyelvi kategóriákat: „vannak itt időhatározók, akkor.....
melléknevek vannak”, önértékelése végig negatívnak bizonyult, végül feladta a munkát.

Összegzés

A résztvevők kedvezően álltak hozzá a tesztek megoldásához és a feladatok tetszettek 
nekik, de a szituáció különbözött a valós tesztelési helyzettől, mivel a diákokat formáli
san nem értékeltük, hanem a segítségüket kértük. A várakozással ellentétben a gyerekek 
sem az angolul megadott instrukciókra, sem pedig a megadott példákra nem fordítottak 
figyelmet, mégis gond nélkül megértették a tennivalót. Ezek szerint a feladatok maguk
tól értetődőek voltak. A diákok a stratégiák széles skáláját alkalmazták, melyek közül 
több egymással kombinációban fordult elő az anyagban. Ezek elkülönítése és besorolása 
gondot okozott. Több stratégiát sok résztvevő gyakran alkalmazott, de viszonylag kevés 
tipikus mintát találtunk a jól és a gyengén teljesítőkre. A legkiválóbb diákok egyszerűen 
itemenként haladva folyamatosan megadták a helyes válaszokat, míg a gyengébbek több 
itemet átugrottak, gyakran azonosították, amit nem tudtak és kevés önbizalommal, las
sabban haladtak. A hangos gondolkodásban az anyanyelvnek kulcsszerep jutott, mivel a 
résztvevők magyarul beszéltek, főként fordították és átfogalmazták az angol nyelvű szö
veget. Ugyanakkor néhány résztvevő a célnyelven dolgozta fel a szövegeket, és csak ak
kor váltott nyelvi kódot, amikor elmagyarázta döntését. A diákok közül kevesen hasz
nálták tudatosan a stratégiákat, de nem találtunk összefüggést a tudatosság szintje és a 
teljesítmények között.

A vizsgálat során hatalmas átírt adatbázisra tettünk szert. A hangos gondolkodás 
adatfelvételébe és átírásába befektetett munka rendkívül időigényesnek bizonyult, de se
gítségével új eredményeket kaptunk arra vonatkozóan, hogy mire gondolnak, illetve mi
lyen stratégiákat használnak a diákok angol feladatok megoldása során. A stratégiák kó
dolását több okból nem követte statisztikai elemzés. Egyrészt ez az egyéni különbsége
ket nem tárta volna fel, ugyanis egyes résztvevők ugyanazt a stratégiát használták min-
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den egyes itemen, míg mások csak ritkán, de többféle stratégiát alkalmaztak. Másrészt a 
stratégiák kódolása során egyértelművé vált, hogy az egyes kategóriákba sorolás igen
csak ellentmondásos, ugyanis sok a stratégiák között az átfedés, és az ismert taxonómiák 
(pl. Oxford, 1990; O'Malley és Chamot, 1990; McDonough, 1999) csak nehézségek árán 
alkalmazhatóak. Az elemzések után fölöttébb kétséges, hogy mit tarthatunk a stratégiák
nak nevezett jelenségekben közös jellemzőknek, mivel egy sor igen eltérő jelenség tarto
zik ide. A stratégiák közül számos általában jellemző a tanulásra, mások a második 
nyelv elsajátítására. Egyesek kognitív folyamatokra, mások személyiségvonásokra épül
nek, megint mások apró trükköket jelentenek. Lényeges eredménye elemzésünknek, 
hogy a stratégiák egymással kombinációban és interakcióban jelennek meg és diskurzus- 
elemzéssel közelebb juthatunk jobb megértésükhöz.

A kutatás több szempontból problematikus. (1) A strukturált tréning és a standardizált 
eljárások ellenére az interjúkat készítő egyetemisták közül volt, aki nem tudott ellen-állni, 
és segített a gyerekeknek a feladatok megoldásában. Pedagógiai szempontból ezt örvende
tesnek is tarthatjuk, de az elemzésből ezeket az átírt anyagokat ki kellett zárnunk. (2) A 
gyenge nyelvtudású diákok igen kevés adattal szolgáltak, ezért a kutatás róluk kevesebbet 
derített ki, mint a jobbakról. (3) A feladatok megoldása során kiderült, hogy a résztvevők 
egy-két esetben helyesen válaszoltak, anélkül, hogy valóban tudták volna azt, amit az 
itemben mérni kívántunk, és megfordítva, mivel többféle okból választották az adott opci
ót. (4) Végezetül, a résztvevők nem reprezentálják a teljes hatodikos populációt és nagy 
valószínűséggel feltételezhető, hogy köztük további egyéni különbségek találhatók, mivel 
a megkérdezett gyenge diákoknál lényegesen gyengébbek is vannak.

További kutatásokra van szükség közvetített verbalizációs és retrospektív eljárás al
kalmazásával, hogy még többet megtudjunk a folyamatokról és az egyéni különbségek
ről. Fontos volna hallott szöveg értését és beszédkészséget mérő feladatokról is adatokat 
gyűjteni ahhoz, hogy megismerjük, miben hasonlítanak és miben különböznek az olva
sástól és írástól. Új taxonómiára is szükség van, amely egységes keretbe foglalja a kü
lönböző életkorokra, feladattípusokra és készségekre jellemző stratégiákat, és egyben 
újabb eszközök kidolgozását is lehetővé tenné az önjellemzéshez és önértékeléshez. 
Hosszú távon ilyen módon közelebb kerülhetnénk a diákok és tanárok számára haszno
sítható stratégiai tréningek anyagainak kidolgozásához. A kutatásban célszerű volna osz
tálytermi megfigyelést is integrálni, kontrollálva a tanítási-tanulási folyamat jellemzőit, 
köztük a tananyagra, feladattípusokra vonatkozókat. Fontos feltárni az összefüggéseket a 
diákok általános tanulási stratégiái, a feladatmegoldó stratégiák és az egyéni jellemzők 
között. További kutatásra van szükség annak kiderítésére, hogy a stratégiák használata 
milyen mértékben tudatos, illetve tudattalan, és ez a kérdéskör mennyiben járul hozzá a 
nyelvtanulás sikeréhez.

Végezetül kétségeket támasztanak a kutatás eredményei az elmúlt évek oly divatossá 
vált stratégiai tréningjeivel kapcsolatban. Várható, hogy a legjobb nyelvtanítási módszer 
több évtizedes sikertelen kereséséhez hasonlóan a jövőben a stratégiatréningről is kide
rül, hogy nem oldja meg minden diák minden problémáját. Elengedhetetlen, hogy a ma 
mindenre gyógyírként javasolt stratégiatréningről kísérletek során bizonyosodjon be, 
hogy melyik stratégia hogyan fejleszthető, és annak használata milyen módon és mér
tékben járul hozzá a magasabb szintű használható nyelvtudáshoz.
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ABSTRACT

MARIANNE NIKOLOV: STRATEGY USE OF SIXTH GRADERS ON READING 
AND WRITING TASKS IN ENGLISH

This paper gives an account of a project'exploring 12-13-year-old Hungarian children’s 
strategy use while solving reading and writing tasks in English as a foreign language (EFL). 
The study was conducted to provide insights into how learners solve tasks, what they think 
and rely on while doing them, and also to validate the measuring instruments. The first part 
provides an overview of strategy research in general, and test-taking strategy research in 
particular. The second part draws the background to the project, describes the participants, 
the data collection instruments, and the procedures. The discussions explore what role 
individual differences played, what strategies learners applied and how while solving the 
actual reading and writing tasks, and how the findings can contribute to the validation of the 
tasks. This is an exploratory qualitative study raising several questions. The analyses of the 
particular strategies and case studies have provided valuable insights into learners’ uses of 
test-taking strategies and raised doubt concerning the available taxonomies. Areas for further 
research are also staked out.
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Függelék

A gyerekek feladatmegoldó stratégiáinak listája

A feladatlapot áttekinti 
A feladatok vagy itemek sorrendjét felcseréli 
A feladatok vagy itemek sorrendjét megtervezi 
A feladatot újból áttekinti 
A használt itemet áthúzza 
A lényeget kiemeli (skimming)
A példát áthúzza 
A példát kihagyja 
A szöveget átfutja (scanning)
Az angol szöveget fonetikusan felolvassa magyar hangokkal
Az itemet kihagyja
Az utasítást kihagyja
Ellenőrzi a példát
Ellenőrzi az utasítást
Fordít magyarra (szóról szóra vagy átfogalmazva)
Hangosan angolul felolvas
Háttértudására támaszkodik (tantervi, angol tantervi, iskolán kívüli)
Ismeretlen lexikai egységet kiemel
Itemről itemre halad
Kizárja a lehetőségeket
Kognétre támaszkodik (cognate)
Könnyű itemmel kezd 
Magában olvas 
Megjegyzést fűz a szöveghez 
Önértékel (pozitívan vagy negatívan)
Önmagára vonatkoztat 
Önmagát biztatja 
Összehasonlítva elemez
Összeilleszti a szavakat vagy nyelvi struktúrákat (matching)
Saját hibáját javítja 
Segítséget kér
Szabályt alkalmaz (nyelvi struktúrára vagy jelentésre)
Találgat (intelligensen vagy vakon)
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MATEMATIKAI SZÖVEGES FELADATOK MEGÉRTÉSÉNEK 
PROBLÉMÁI 10-11 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN

Csíkos Csaba
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Matematikai szöveges feladatok az érdeklődés homlokterében

Az utóbbi két évtizedben hatalmas nemzetközi vállalkozássá nőtte ki magát a matemati
kai szöveges feladatok megértésével kapcsolatos kutatások sora. Miért szükséges és ér
dekes foglalkoznia a pedagógiai kutatóknak matematikai szöveges feladatokkal? Egyik 
okként említjük, hogy a nemzetközi felmérésekben a matematikai műveltség mérésére 
jórészt ilyen feladatokat használnak, ezért nemzetközi viszonylatban értékelhető és ta
nulságos eredmények születtek az elmúlt években. Második okként arra hivatkozhatunk, 
hogy a területen eddig végzett kutatások és a napvilágra került eredmények általánosít- 
hatónak tűnnek az egész oktatási rendszer bemeneti szabályozása, az osztálytermi okta
tási stratégiák és a tanulói teljesítmények felmérése szemszögéből is.

A matematikai szöveges feladatokkal kapcsolatos vizsgálatoknak különleges jelentő
séget ad az a precizitás, amellyel a kutatók a kísérleteket megtervezték, és ennek köszön
hetően a kognitív pszichológia fő csapásirányában való haladást biztosították. Arról van 
ugyanis szó, hogy a kutatók által felhasznált feladatok kielégítik az osztályteremben szo
kásos matematikai feladatokkal szemben támasztott követelményeket, és emellett bizto
sítják az experimentális pszichológia szigorú kísérleti normáinak való megfelelést is.

A jelen tanulmány célja, hogy bemutassa egy hazai empirikus vizsgálat eredményeit, 
amelyben 10-11 éves, a mi iskolarendszerünkben 4. osztályos tanulók oldottak meg egy
szerű matematikai szöveges feladatokat. Reményeink szerint a tanulmány igazolni fogja 
az iménti állításunkat, miszerint az eredmények felhasználhatóak az oktatási rendszer 
több komponensének fejlesztésére.

Empirikus felmérésünk eredményeinek bemutatása előtt egy rövid, történeti szem
pontú áttekintést adunk a matematikai szöveges feladatokkal kapcsolatos kutatások há
rom mérföldkövéről. A mérföldkövek megállapításában egyrészt a későbbi tanulmányok 
hivatkozási gyakoriságát vehettük alapul, másrészt pedig egy koherens elméleti fejlődés 
illusztrációja lehet az itt bemutatott három tanulmány, amelyeket egy korábbi munkánk
ban a „zöld kályha” tanulmányok közé soroltunk (Csíkos és Dobi, 2001).
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Az információfeldolgozás paradigmája felöli megközelítés: Kintsch és Greeno

Kintsch és Greeno (1985) egyszerű számtani szöveges feladatok megoldásának mo
dellezését tűzte ki célul. A számítógépes modellezés számára olyan feladatokat válasz
tottak, amelyek egyetlen alapművelettel megoldhatók, ám aszerint, hogy a feladat melyik 
hiányzó adatra és milyen megfogalmazásban kérdez rá, számos altípust különböztettek 
meg. Mára anekdotikus példává nőtte ki magát az általuk használt feladat, amelynek két 
alapesete:

1. Jóskának három üveggolyója volt.
Tomi öt üveggolyót adott neki.
Hány üveggolyója van most Jóskának?

2. Jóskának nyolc üveggolyója volt.
Öt üveggolyót odaadott Tominak.
Hány üveggolyója van most Jóskának?

Az ismeretlen mennyiség és a megfogalmazás módja szerinti bonyolultabb lehetősé
gek közül a következőt emeljük ki:

3. Jóskának nyolc üveggolyója van.
Öttel több üveggolyója van, mint Tominak.
Hány üveggolyója van Tominak?

Tapasztalatok szerint a 3. feladat esetében nehezebb dolga van a feladatmegoldónak, 
holott matematikai értelemben ugyanarról a műveletről van szó. (Alsó tagozatban éppen 
a feladatok megfogalmazásbeli különbségei miatt szokás a kivonást megkülönböztetni a 
pótlástól.) Kintsch és Greeno vállalkozásának fontos eleme, hogy leírják adott matemati
kai művelethez tartozó feladat lehetséges eseteit a megfogalmazás szempontjából, és 
számítógépes modell segítségével megvizsgálják, hogy milyen lépéseken keresztül tör
ténik a feladatmegoldás. A modell két jellegzetességét emeljük most ki: (1) a feladat- 
megoldás folyamata szekvenciális, vagyis egymás utáni lépések sorozataként jellemez
hető. Ezzel összefüggésben (2) a modell figyelembe veszi a rövidtávú memória korlátja
it, így a feladatmegoldás folyamatában szükséges lépések számát nagymértékben meg
határozza, hogy hányszor kell a munkamemóriában új egységet szerepeltetni.

Illusztrációként álljon itt az egyik példa, amely gyakorlott feladatmegoldók számára 
a másodperc tört része alatt megoldható, ám Kintsch és Greeno modelljében (121. o.) 
számos lépés szükséges hozzá.

Jóskának három üveggolyója van.
Tominak öt üveggolyója van.
Kettőjüknek együtt hány üveggolyója van?

1. lépés: A „Jóskának három üveggolyója van” állítás egy háromelemű halmazt 
generál a rövidtávú memóriában.

2. lépés: A „Tominak öt üveggolyója van” állítás a rövidtávú memóriából kiszo
rítja az előző háromelemű halmazt, és egy öteleművel helyettesíti.
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3. lépés: A kérdés létrehoz egy harmadik halmazt, amelybe majd kettőjük összes 
üveggolyója tartozik, és ugyanakkor a harmadik halmazhoz tartozóan egy 
stratégia indul el, amely a két részhalmazt kéri, amiből majd a harmadik 
összeáll.

4. lépés: A Tomihoz tartozó halmaz még a rövidtávú memóriában van, a Jóská
hoz tartozót pedig az epizodikus memóriából kell előhívni, hogy összeálljon a 
két részhalmazból a kérdéses halmaz.

A modell előnye, hogy eszerint a bonyolultabb megfogalmazású feladatok megoldása 
is ugyanolyan lépésekben valósulna meg, mint a legegyszerűbbeké. A szerzők is tudnak 
ugyanakkor olyan problémákról, amelyek hasonló lépésekben történő megoldásához a 
modell jelentős bővítése lenne szükséges. Nem képes kezelni a modell azt a -  kognitív 
pszichológiai kutatások által többszörösen megerősített -  tényt, hogy nem mindegy, mi
lyen tárgyak, objektumok (Kintsch és Greeno terminológiájában: noun terms) szerepel
nek a feladatokban. Egy korábbi tanulmányunkban (Csíkos, 1999) áttekintettük ezt a 
kérdéskört a Wason-feladat példáján, és azt állapíthattuk meg, hogy nem ismerünk széles 
körben elfogadott és alkalmazott módszert a tartalom ismertségének mérésére.

Egyszerű szöveges feladatokkal kapcsolatos kísérletek: Mayer és Hegarty

Kintsch és Greeno kutatásához hasonlóan Hegarty, Mayer és Monk (1995), majd 
Mayer és Hegarty (1998) tanulmányai is egyszerű, egyetlen alapművelettel megoldható 
szöveges feladatokkal foglalkoztak. Lényegesen új elemek, hogy (1) túllépnek a szek
venciális problémamegoldási modellen, és (2) hangsúlyozzák a probléma megfelelő rep
rezentációjának kulcsszerepét. (1) Hegarty, Mayer és Monk (1995. 20. о.) egy folyamat- 
ábrával fejezik ki azt az elképzelésüket, hogy a feladatmegoldás folyamatában ciklusok 
és elágazások is előfordulhatnak.

Kiemelendő, hogy a feladatmegoldás folyamatában két biztos pont, a feladatszöveg 
elolvasása és a megoldási terv készítése között tartják fontosnak az elágazások és ciklu
sok lehetőségét. Más szavakkal ez úgy is interpretálható, hogy a feladatmegoldás folya
matának tanulmányozásában hangsúly került a feladatmegoldási terv kialakulásának 
vizsgálatára. Mit értenek a szerzők problémareprezentáción? Ennek magyarázatát szem
beállítják az úgynevezett közvetlen transzlációs stratégiával, amikor a feladat megoldója 
kiemel a feladat szövegéből néhány számadatot, majd a szöveg valamelyik kulcsszava 
alapján meghatározza az elvégzendő műveletet. A kutatásukban szerepelt például a kö
vetkező feladat (lásd Mayer és Hegarty, 1998. 45. o.):

Luckynál a vaj 65 centbe kerül darabonként.
Ez darabonként 2 centtel kevesebb, mint Vonsnál.
Mennyit fizetünk Vonsnál, ha 4 darabot akarunk vásárolni?

A direkt transzlációs stratégiát alkalmazó tanuló egy ilyen feladat esetén megtalálja a 
szükséges számadatokat, és a „kevesebb” szó alapján kivonás művelet alkalmazása 
mellett dönt. Vagyis könnyen megkaphat helytelen végeredményt. Ezzel szemben a 
probléma megfelelő modellezését megvalósító stratégia lehetővé teszi, hogy valamilyen 
módszerrel (pl. vizuális segédlettel, egy számegyenesre a megfelelő helyre pontokat raj
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zolva vagy képzelve) kiderüljön, az összeadás műveletével kapjuk meg, hogy Vonsnál 
mennyi a vaj.

1. ábra
Számtani szöveges feladatok megértésének modellje 

Hegarty, Mayer és Monk (1995. 20. о.) alapján

Mayer és Hegarty (1998) egy rendkívül érdekes kísérlettel megállapították: a sikeres 
problémamodellező stratégia választása együtt jár azzal, hogy a tanuló többször is elol
vassa a feladat szövegét. A sikeres megoldás tehát megköveteli, hogy bizonyos felada
toknál túllépjünk a gyakran célravezető, ám gyakran megtévesztő automatizmuson, 
amellyel a feladat számadatait kigyűjtve azonnal a „helyes” megoldáshoz vezető műve
letet írnánk föl.

„Realisztikus" matematikai feladatok: de Corte és Verschaffel

A harmadik mérföldkő leírásában idézőjelbe tettük a „realisztikus” jelzőt. Matemati
kai szöveges feladat jelzőjeként ez már elő sem fordul Verschaffel, Greer és de Corte 
(2000) témakörrel kapcsolatos monográfiájában. A korábbi tanulmányokban (pl. 
Verschaffel, de Corte és Borghart, 1997) kifejtett szemléletmód szerint arról van szó bi
zonyos feladatokban, hogy a tanulók a helyes megoldáshoz kénytelenek felhasználni a 
valós, hétköznapi helyzetekben szerzett ismereteiket (real-world knowledge). Ez a 
szemléletmód azt fejezi ki, hogy önmagában egy-egy feladatot nem érdemes realiszti
kusnak nevezni azért, mert a tartalma barátságos vagy hétköznapi. Ennél fontosabb jel
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lemzője egyes feladatoknak, hogy alkalmasak a tanulók valós világról gyűjtött ismere
teinek aktivizálására.

De Corte (2001) javaslata alapján a valóság realisztikus modellezését igénylő fela
datok megoldását öt tudáskategória segítségével írhatjuk le. Legáltalánosabbak a mate
matikai szöveges feladatokkal kapcsolatban is meglévő meggyőződése ink, amelyek kö
zött gyakran előfordul például az, hogy „minden problémának csak egy ’helyes’ megol
dása van” (Reusser és Stebler, 1997. 324. o.). Az önszabályozás és a meta-tudás olyan 
tudatos elemeit tartalmazzák a gondolkodásnak, amelyek a feladatmegoldó stratégia ki
választásában működnek közre. (Vagy például abban, hogy egyáltalán hozzáfogunk-e a 
megoldáshoz.) A heurisztikus stratégiák és a feladatmegoldó algoritmusok a stratégiai 
terv birtokában az adatok kikeresését és a számolás elvégzését hajtják végre.

Érdemes megfigyelnünk, hogy a matematikai szöveges feladatok kutatásának álta
lunk választott mérföldköveit milyen elméleti fejlődési ív köti össze. Azt tapasztaljuk, 
hogy a kutatás tárgya lényegében változatlan maradt: egyszerű, általában egyetlen mű
velettel megoldható feladatok. Kintsch és Greeno modellje az elemi feladatmegoldó al
goritmusok szintjén ma is használható, ám nem képes számot adni arról, miért és hogyan 
választjuk ki a feladatmegoldásban használt számokat és műveleteket. Ebben a vonatko
zásban Mayer és Hegarty eredményei gazdagították tudásunkat. De Corte és Verschaffet 
kutatásai nyomán tovább bővült az előző modellekkel nem magyarázható jelenségek kö
re. Ma már tudjuk, hogy az egyetlen alapművelettel nem megoldható (bár látszólag az 
ilyan feladatokhoz nagyon hasonló) problémák esetében gyakran az iskolai tanítás-ta
nulás során rögzült meggyőződések teszik nehézzé a valóságról szerzett ismeretek meg
felelő felhasználását, és ezzel a matematikai szöveges feladatok megoldását.

A jelen tanulmány egy olyan feladatsorral kapcsolatos felmérés eredményeit közli, 
amellyel számos országban folytak már kísérletek, így nemzetközi összehasonlításra 
nyílik lehetőség. A feladatok egy része a valóság modellezését igényli, ami leggyakrab
ban az elvégzett alapművelettel megkapott számadat megfelelő interpretálását követeli 
meg. így a korábban Kintsch és Greeno által szekvenciálisnak elképzelt, majd Mayer és 
Hegarty kutatásában jelentősen bővített modell további elágazásokat és lehetséges ciklu
sokat kaphat, ami előrevetíthet egy egységes feladatmegoldási modellt, amely két szinten 
írná le a gondolkodási folyamatokat (tárgy- és metaszint), ám egy ilyen modell felvázo
lása meghaladná a jelen tanulmány célkitűzéseit.

A felmérés eszközei és módszerei

A mérőeszköz

A felmérésben a Verschaffet, de Corte és Lasure (1994) által alkalmazott 20 feladat 
magyar adaptációját használtuk. A szerzők bemutatták a feladatok tényleges formai el
rendezését is; a hazai változatban igyekeztünk ezt is követni. A tesztfeladatok magyar 
változatának készítésénél néhány problémával szembe kellett néznünk: (1) Az egyik fe
ladatban a belga frank és annak váltópénze is előfordul, amikor 690 frankért 20 azonos
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árú kisautót vesz egy kisfiú. A magyar változatban 690 forint és 10 kisautó szerepel, 
hogy elkerüljük a váltópénz hiánya miatti szemantikai bonyodalmakat. Lehetséges azon
ban, hogy ez a változtatás a matematika tartalom szempontjából jelentősnek tekinthető. 
(2) A feladatokban szereplő neveket azonos kezdőbetűjü magyar nevek becéző alakjaira 
igyekeztünk kicserélni. (3) Szövegszerkesztési hiba miatt módosult az egyik feladat szö
vege. Az eredeti szövegben szereplő „Pisti 4 darab, egyenként 2,5 méter hosszú deszkát 
vásárolt” kitétel helyett a magyar változatban 5 darab deszka szerepelt. Véleményünk 
szerint ez a hiba a feladat felhasználhatóságát nem befolyásolta.

A 20 feladatot két, egyenként 10 feladatot tartalmazó tesztváltozatba soroltuk. Mind
két tesztváltozatba 5 úgynevezett standard és 5 úgynevezett „párhuzamos” feladat került, 
amelyek sorrendje és formai megjelenése a Mellékletben nyomon követhető. Az 1. táb
lázatban közöljük a feladatok megoszlását a feladatlapokon.

1. táblázat. A felmérésben szereplő 20 feladat elhelyezése a feladatlapokban (A1 jelenté
se: az A változat 1. feladata)

Feladat Hagyományos Párhuzam os

„barátok” A1 B2

„deszkák” A3 B4

„víz” A5 B6

„buszok” A7 B8

„fu tás” A9 B9

„iskola” B1 A2

„léggöm bök” B3 A4

„életkor” B5 A6

„kötél” B7 A8

„edény” B10 A10

Ugyancsak megtalálható a mellékletben a felmérésben résztvevő iskoláknak küldött 
Útmutató, amely a forrástanulmány szerzőinek instrukcióit követve az egységes teszt
megoldási kontextus kialakítását volt hivatott biztosítani.

A tesztek javítását a Verschajfel, de Corte és Lasure (1994) által kidolgozott kód
rendszer segítségével végeztük. Az alábbiakban a lehetséges válaszkategóriák kódjait 
mutatjuk be. Fontos kiemelnünk, hogy az egész felmérés elméleti koncepciója szem
pontjából a leglényegesebb dolog az, hogy az „Indoklás” rovatban úgynevezett realiszti
kus reakció fordult-e elő. A realisztikus reakció mint válaszkategória értelmezését vas- 
tagítással jelöltük az itt következő kódolási útmutatóban:

EA: várt válasz, a m i a  fe la d a t szövegéből kö ve tk e ző  m űvelet egye
nes, p ro b lém a m en tes  alkalmazását je len ti 1

TE: technika i h iba , a m i ugyanúgy a fe la d a t szö veg éb ő l következő  
m űvelet e lvégzése, d e  szám olási hibával 2
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RA: realisztikus válasz, a valóságos kon textus figye lem be vételével 
kapott helyes válasz 3

N A: nincs válasz, vagy azt írta, nem tudja 0

OA: egyéb válasz, pé ldáu l rossz m űvelet vá lasztása  vagy válasz
adás a fe la d a tb a n  szerep lő  szám m al 4

A z „ Indoklás” rovatban szereplő  szám ítások, megjegyzések sok  
esetben fo n to sa k  a  válaszkategóriák m egállapításában.
A z  ö t válaszkategória m indegyike után + vagy -  je l  (kódolás: I ill.

0 ) tehető aszerint, hogy az „Indoklás" rovatban szerepelt-e  m eg
jegyzés, am i tétovázásra utal, vagy a fe la d a t problem atikusságát 
említi, avagy a  választ módosítja. A „realisztikus reakciók" összes
sége (RR), am it a  párhuzam os fe la d a to kb a n  számoltunk ki, úgy  
szám olható, hogy az RA+ és R A -  ka tegóriák  szám ához hozzáadjuk  
azok  számát, ahol az „In d oklás" rovat a lap ján  + je l  volt. így  az  
R R -b e  beletartozik m ind  az EA+, a TE+, az OE+ és az NA+ is.

A meglehetősen bonyolultnak tűnő kódolási útmutató alapján a „párhuzamos” fela
datokban nyújtott tanulói teljesítmény megítélésében fontosabb volt az „Indoklás” rovat
ban előforduló szóbeli észrevétel, mint az esetlegesen fölötte elvégzett számolás preci
zitása. Két példát közlünk most olyan RR típusú válaszra, amely nem tartalmazott for
malizált, számokba öntött gondolatmenetet, mégis nyilvánvaló volt belőle, hogy a tanuló 
helyesen észlelte a feladat megoldhatóságával kapcsolatos problémát.

Az „A” változat 2. feladatánál az 1144124 kódszámú tanuló válasza: „Akármelyik 
irányban lakhatnak egymástól: mindegyik változatnál változik a km távolság.”

A „B” változat 2. feladatánál a 2114211 kódszámú tanuló válaszlapján található: 
„Mert Karcsi Gyurinak a barátja és fordítva is...”

Amint a kódolási útmutatóból kitűnik, a realisztikus válaszok meglehetősen sokfélék 
lehetnek. Az egyik végletnek azt érezhetjük, amikor a tanuló elvégzi az elvárt számítást, 
ám tesz egy megjegyzést mellé, amiből kiderül, hogy tisztában van a feladat rosszul de
finiált voltával. Ezt tapasztaltuk a „futás” feladatban, amikor egy tanuló a szokásos sab
lonos szorzást elvégezte ugyan (10-szer 17 = 170), de ezt kiegészítette azzal, hogy ehhez 
végig tartani kell a tempót. A másik véglet az lehet, amikor nyoma sincs semmiféle szá
mításnak, és mellesleg a tanuló a többi feladatban is szűkmarkúan adagolta megoldásait, 
ám szerepel egy mondat vagy megjegyzés, ami a feladat megoldhatatlanságát vagy 
rosszul definiáltságát jelzi. Az objektivitás megőrzése érdekében ez utóbbi esetben nem 
mérlegelhette a javító, hogy vajon a többi válasz alapján hihető-e, hogy realisztikus mo
dellt indikáló válasz született, vagy csupán a tanuló eufemisztikusan jelezte, hogy nincs 
kedve a feladattal foglalkozni. Minden egyes választ önmagában, a többi feladatra adott 
választól függetlenül kellett elbírálni.
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A minta

A felmérésre 2002 májusában került sor, az MTA Képességkutató Csoport egy na
gyobb projektje keretében. Három magyarországi megyei jogú nagyváros, Szeged, Pécs 
és Miskolc összesen 10 iskolája vett részt a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudomá
nyi Tanszéke és az MTA Képességkutató Csoportjának közös felmérésében. A jelen ta
nulmányban bemutatott feladatlapok mellett gondolkodási képességeket mérő tesztek és 
kérdőívek is szerepeltek a vizsgálatban.

A matematikai szöveges feladatokat tartalmazó tesztünket végül 562 4. osztályos ta
nuló töltötte ki, 281-en az „A”, 281-en pedig a „B” változatot. Az egyes tantárgyakból 
szerzett osztályzatokra, a tantárgyak kedveltségére és az iskolával kapcsolatos attitűdre 
rákérdező háttérkérdőív adataival való egybevetés során összesen 2 tanuló eredményeit 
kellett figyelmen kívül hagynunk adatrögzítési hiba miatt, így a tanulmányunkban 
280+280=560 tanuló adatait használtuk föl.

Eredmények

A felmérés során kapott eredmények bemutatásában a leíró statisztika eszközeit hasz
náljuk föl. A teljesítmények jellemzésére %-ban kifejezett értékeket használunk. A stan
dard feladatok esetében ez nem más, mint a megoldások átlaga, amikoris 1 pont járt a 
helyes, 0 pont a kifogásolható megoldásra. A párhuzamos feladatok esetében a %-os ér
ték az RR kategóriába tartozó válaszok arányát jelenti. Felfoghatjuk úgy is a párhuzamos 
feladatok pontozását, hogy ott az RR a helyes válasz, és ekkor az eredményeket megol
dottsági mutatóknak tekinthetjük.

A feladatsor szerkezetének jellemzésére a faktoranalízis módszert választottuk. Arra 
kerestünk választ, hogy mely feladatok mutatnak hasonlóságot a tanulói megoldásmintá
zatok alapján. Megpróbáltuk felderíteni a közös háttér-jellemzőket, amelyek magyaráz
hatják, hogy két vagy több feladat hasonlóan könnyűnek vagy nehéznek bizonyult a ta
nulók számára.

A felmérésben szereplő matematikai feladatok megoldottsága

A felmérésben szereplő 20 feladat megoldottsági mutatóit közöljük először (2. táblá
zat). A kódolási útmutatónak megfelelően a standard és a párhuzamos feladatoknál nem 
ugyanazt jelenti a megoldottság. A standard (hagyományos, megszokott) feladatok ese
tében az EA (expected answer, elvárt válasz) kategória jelenti azt, hogy a tanuló megol
dotta a feladatot. A párhuzamos (látszólag a megszokotthoz hasonló) feladatok esetében 
az RR (realistic reaction, „realisztikus reakció”) kategória jelentette a megoldottságot.

A magyarországi adatsorban néhány számadat magyarázatot követel (részletesen lásd 
Csíkos, 2003). A „léggömbök” feladatban az általános tendenciával ellentétben 
könnyebbnek bizonyult a párhuzamos változat. Ennek magyarázata a feladat tartalma 
mellett abban keresendő, hogy 4. osztályban sokan nem tanulják még a tizedes számo
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kát, ezért tulajdonképpen egyszerűbb dolog maradékos osztást végezni egész számokkal, 
és ennek eredményét végeredményként közölni, hiszen az maga a realisztikus válasz 
egyik formája lesz. Ellenben a standard változatban a helyes megoldáshoz a „4,5” vagy a 
„4 és fél” számokat kellett megtalálni. Ez a feladat véleményünk szerint nem éri el azt a 
célt, amelyet neki szántak, vagyis ennél a feladatnál a validitás megkérdőjelezhető.

2. táblázat. A felmérésben szereplő 20 feladat megoldottsága nemzetközi összehasonlí
tásban (%-ban, N=280 a magyarországi adatok esetén)

Feladat
M agyarország i fe lm érés (2002)

Verschaffet és 
m tsa i (1994)

egyéb
fe lm érések*
(1 9 9 3 -1 9 9 9 )

standard  párhuzam os 
változat változat

„barátok” 98 18 11 5 -2 3

„deszkák” 71 14 14 0 -2 1

„víz” 96 17 17 9 -2 1

„buszok” 89 36 49 11-67

„futás” 67 2 3 0 -7

„iskola” 92 7 3 1-9

„léggöm bök” 37 82 59 5 1 -8 5

„életkor” 85 0 3 0 - 2

„kötél” 46 4 0 0 - 8

„edény” 52 1 4 0 -5

* részletesen lásd Verschaffet, Greer és de Corte (2000)

Egy másik számadat, ami azonnali magyarázatot követelhet, az „életkor” feladat 0%- 
os megoldottsága. Bár a táblázatból kiderül, hogy a külföldi felmérések is hasonló, 0-hoz 
igencsak közeli eredményeket produkáltak ennél a feladatnál, érdemes verbálisán is 
megfogalmazni a táblázat állítását: A vizsgálatban részt vett tanulók közül senki sem fo
galmazta meg kételyét azzal kapcsolatban, hogy egy 1987-ben született gyermek 2002- 
ben, például a felmérés tavaszi (!) időpontjában 15 éves. A magyarázat a korábban már 
megidézett Brousseau-i „didaktikai egyezményen” (didactical contract, lásd Vershcajfel, 
Greer és de Corte, 2000) keresztül érthető meg. Egy adott feladattípushoz a gyerekek 
gyakran olyan módon közelítenek, hogy „az iskolában ezt így szoktuk megoldani”. Még 
az általunk a „realisztikus” szemléletmódhoz közel állónak tekintett matematikatan
könyvekben is találkoztunk olyan feladattal, amely emberek életének hosszát kérdezte a 
megadott születési és halálozási dátum alapján.

A feladatok közötti összefüggések elemzése

A feladatsor szerkezetének feltárására a faktoranalízis módszerét alkalmaztuk; vari- 
max rotációval főkomponens-analízist végeztünk. Először az „A” változat eredményeit
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mutatjuk be. Mivel az „életkor” nevű párhuzamos feladatunkra senki sem adott realiszti
kus választ, ezt a feladatot- zéró varianciája miatt ki kellett hagynunk az analízisből. A 
Kaiser-Meyer-Olkin-mutató értéke 0,70 lett, ami azt jelzi, hogy az elemzésbe bevont 
kilenc feladatot a közöttük meglévő összefüggések szorossága „mérsékelten” teszi al
kalmassá a faktoranalízisre. A 3. táblázatban a 0,5-es faktorsúly-határ fölötti faktorsú
lyokat közöljük.

3. táblázat. Az „A" változat feladatainak faktoranalízise (a táblázatban csak a 0,5-nél 
nagyobb faktorsúlyok szerepelnek)

Feladat
F aktor

1 2 3 4

„b ará to k ” standard ,836

„d eszk ák ” standard ,708

„v íz” standard ,698

„b u szo k ” standard ,735

„ fu tá s” standard ,757

„ isk o la” párhuzamos ,757

„léggöm bök" párhuzam os ,570

„ k ö té l” párhuzamos ,965

„ed én y ” párhuzamos ,801

A már említett „léggömbök” feladat, amelynél megfordult az eredmény, és a standard 
változat bizonyult nehezebbnek, közös faktorba került néhány standard feladattal. A „ba
rátok” és „víz” feladatok standard változatai valószínűleg azért kerülhettek külön faktor
ba, mert ezek egyetlen összeadással megoldható, igen egyszerű feladatok voltak. Az „is
kola” és „edény” feladatok közös jellemzője, hogy matematikai szempontból hiányos 
feladatok, amelyek eredményére legföljebb becslés adható. A „kötél” nevű feladat az 
előző kettőtől abban különbözik, hogy itt egyértelműnek és jól meghatározottnak tűnik a 
végeredmény, és a valós világból merített ismeretek (ti. a csomózáshoz szükség van pár 
centinyi szakaszra) segítségével a feladat egyetlen számadattal megválaszolható. Ha meg 
kellene neveznünk a faktorokat, akkor a második faktor esetében a „becslés”, míg a ne
gyedik esetében a „rejtvény” szó lehet találó.

A 4. táblázatban a „B” változat eredményeit mutatjuk be. A Kaiser-Meyer-Olkin- 
mutató értéke itt 0,73, ami ugyancsak azt jelzi, hogy az elemzésbe bevont tíz feladatot a 
közöttük meglévő összefüggések szorossága mérsékelten teszi alkalmassá a faktoranalí
zisre. A táblázatban a 0,22-os faktorsúly-határunk fölötti faktorsúlyokat közöljük csak.

A faktorstruktúra a „B” változat esetében kevésbé jól interpretálható, és nincs bizto
sítva a változók egyöntetű faktorba sorolása sem. A negatív előjelű, ám magas abszolút 
értékű faktorsúlyok arra utalnak, hogy az illető feladat megoldottsága visszavezethető 
egy rejtett háttérváltozóra, ám ellentétes értelemben. Vagyis amennyiben a 3. faktor -  a
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benne lévő pozitív faktorsúlyok alapján -  olyan interpretációt nyerne, mint például „az 
elvégzett osztás eredményének megfelelő értelmezését igénylő feladatok”, akkor az „is
kola” nevű feladat standard változata lenne a legeklatánsabb példa arra, hogy milyenek 
az elvégzett osztás eredményének megfelelő értelmezését nem igénylő feladatok.

4. tá b lá z a t.  A  , ,B "  v á lto za t f e la d a ta in a k  fa k to r a n a l íz is e  (a  tá b lá za tb a n  c s a k  a  0 ,2 2 -n á l  
n a g y o b b  fa k to r s ú ly o k  s z e r e p e ln e k )

Feladat
F aktor

1 2 3

„ isko la” standard ,417 - ,5 2 5

„léggöm bök” standard ,597

„életkor” standard ,417 ,440

„kö té l” standard ,732

„edény” standard ,649

„barátok” párhuzam os ,253 ,550

„deszkák” párhuzam os ,823

„v íz” párhuzam os ,510 - ,3 1 0

„buszok” párhuzam os ,511 ,330

„fu tás” párhuzam os ,230 -,741

Ö s s z e fü g g é s e k  a  h á tté rv á lto z ó k k a l

A felmérés során felvett tanulói kérdőívek lehetővé teszik néhány olyan számítás el
végzését, amelyek arra keresik a választ, hogy milyen, az iskolai teljesítményhez többé- 
kevésbé kötődő tényezőkkel áll kapcsolatban a teszten nyújtott teljesítmény. A követke
zőkben a tesztteljesítmény kapcsolatát vizsgáljuk a következő háttértényezőkkel: a ta
nuló neme, a félévi matematika osztályzat, a tanulmányi átlag, a szülők iskolai végzett
sége.

A  ta n u ló k  n e m e  é s  a  te l je s ítm é n y

Legkézenfekvőbb módon kétmintás t-próbával tehetünk összehasonlítást a fiúk és a 
lányok eredményei között. Elsőként azt vizsgáljuk, a két tesztváltozat 5-5 párhuzamos 
feladatán elért eredményekben van-e jelentős különbség a fiúk és a lányok között (5. táb
lázat).

Mindkét változat esetében azt találtuk, hogy nincs jelentős különbség a fiúk és a lá
nyok átlageredménye között. (A szórásokban sem volt statisztikailag jelentős eltérés.) A 
„B” változat esetében ugyanakkor közel kerültünk a pedagógiai vizsgálatokban általáno
san használt 95%-os szignifikancia szinthez.
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5. táblázat. Fiúk és lányok teljesítményének összehasonlítása a párhuzamos feladatokon 
(maximálisan elérhető pont szám: 5)

N em „A " átlag t P „ В  ” átlag t P

fiúk 0,89
0,32 0,75

0,67
1,80 0,07

lányok 0,91 0,51

Az öt feladat együttese alapján számolt érték mellett érdemes feladatonként is meg
vizsgálni a nemek közötti különbségeket. Ám ott is csaknem minden esetben ugyanazt a 
következtetést tudjuk levonni. Az „A” változat esetében az elsőfajú hiba elkövetésének 
valószínűsége (p) 0,34 és 0,90 között változik. A „B” változatban viszont volt egy fela
dat, amelyben szignifikáns különbség mutatkozott a fiúk javára (p=0,01 ). A „deszkák” 
feladat párhuzamos változatában a fiúk átlaga 0,19, míg a lányoké 0,08. Elképzelhető, 
hogy a feladat szövege okozta ezt a különbséget. Feltehető, hogy a 10-11 éves fiúknak 
több tapasztalata van a deszkák fűrészelésének mikéntjével kapcsolatban, mint a lányok
nak. A „B” változat többi feladatában a t-próba (illetőleg egy esetben a szórások nagy 
különbsége miatt a Welch-próba) 0,18 és 0,90 közötti p értékeket adott, ami azt jelenti, 
hogy nem tudjuk kellően nagy biztonsággal elvetni az átlagok egyezését kimondó 
nullhipotéziseket.

A félévi matematika osztályzat és a teljesítmény

A félévi matematikaosztályzat alapján négy részmintát képeztünk az „A” és a „B” 
változat esetében egyaránt. Az elégtelen és elégséges osztályzatúakat egy részmintába 
soroltuk. Korábbi külföldi tapasztalatok azt valószínűsítik, hogy a párhuzamos feladato
kon nem feltétlenül érnek el jobb teljesítményt a jobb iskolai előmenetellel rendelkezők. 
Ezt az állítást meg is fordíthatjuk: a párhuzamos feladatokon elért jobb teljesítmény 
nincs jelentős hatással az iskolai előmenetelre. Ennek igazolására variancia-analízist vé
geztünk a félévi matematika osztályzat szerinti négy részminta összehasonlításával.

Az „A” változat párhuzamos feladatait tekintve azt tapasztaltuk, hogy a négy rész
mintán jelentős különbség van a szórások között (p<0,003 a Levene-szóráspróba eseté
ben), így nem végezhető variancia-analízis. A Dunnett-féle T3 eljárással ugyanakkor 
megállapítható, hogy mely részcsoportok között van jelentős különbség. Eszerint az „is
kola” feladatban a jelessel rendelkezők eredménye szignifikánsan jobb, mint a 2-essel és 
a 3-assal rendelkezőké. A „léggömbök” feladatban az 5-ös és a 2-es érdemjegyű tanulók 
között mutatható ki jelentős különbség. A „kötél” és „edény” feladatokban nincs szigni
fikáns különbség a különböző osztályzatú gyerekek között, míg az „életkor” feladat -  
amint azt említettük -  senki számára sem volt realisztikus válasszal megoldható. Össze
hasonlításképpen érdemes megemlíteni, hogy ugyanakkor a standard feladatok esetén 
többször tudtunk a Dunnett-eljárással különbségeket kimutatni.

A „B” változat párhuzamos feladatait variancia-analízissel vizsgálva azt találtuk, 
hogy a „deszkák” és a „futás” feladatokban azonos szórások mellett elvégezhető volt az 
átlagok egyszerre történő összehasonlítása, és mindkét feladat esetében azonos átlagokat
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mutatott a próba. Tehát ennél a két feladatnál a félévi osztályzat szerint képzett részcso
portok átlagaiban nem volt különbség. A többi három feladat esetében a Dunnett-T3 el
járást alkalmaztuk. A „barátok” feladatban a jelessel rendelkezők átlaga szignifikánsan 
magasabb volt, mint az elégségessel és a közepessel rendelkezőké. A „víz” feladat eseté
ben valamennyi részminta átlaga azonosnak tekinthető. Ellenben a „buszok” feladat vi
szonylag jól leképezi az osztályzatok szerinti sorrendet: az ötös tanulók valamennyi má
sik részmintánál jobb átlagot produkáltak, a négyes tanulók ugyanakkor a közepes mate- 
kosokat múlták felül szignifikánsan, ám az elégségessel rendelkezőket már nem.

A standard feladatokkal is elvégeztük a részminták szerinti összehasonlítást. Általá
nosságban teljesül, hogy a matematikából ötössel rendelkezők egy vagy több alacso
nyabb osztályzatú részmintánál szignifikánsan jobb eredményt értek el. Az osztályzatok 
és a standard feladatokban nyújtott teljesítmények kapcsolatát szépen szemlélteti az 
„edény” feladat standard változatán elért eredmények Dunnett-T3 analízise. Ebben a fel
adatban valamennyi részminta felülmúlja teljesítményével a nála gyengébb osztályzattal 
jellemezhető többi részmintát, kivéve egy esetet: a közepes és jó osztályzatú gyerekek 
közötti különbség nem szignifikáns.

Összefoglalóan azt emeljük ki a variancia-analízissel kapcsolatos eredményekből, 
hogy a párhuzamos feladatokon nyert eredmények nem mutatnak szoros kapcsolatot a 
matematikai osztályzattal. A Verschaffet, Greer és de Corte (2000) által említett holland 
fejlesztő kísérlet, amely egyes feladatokban az enyhén fogyatékos gyermekek jobb telje
sítményét mutatta ki, hangsúlyozta, hogy ennek hátterében a „didaktikai egyezmény” je
lensége állhat. Mint korábban már utaltunk rá, a jobb iskolai eredménnyel rendelkező ta
nulók megtanulták, mit vár tőlük az iskola, és néha meggyőződésükkel ellentétes dolgo
kat is leírfiak válaszként, ha úgy gondolják, az ismert elvárások alapján az lesz a jó meg
oldás.

A tanulmányi átlag és a teljesítmény

A tanulmányi átlag és a feladatok megoldottsága között hasonló összefüggéseket 
várhattunk, mint amit a matematika osztályzat és a teljesítmény között megfigyeltünk. 
Ennek oka, hogy korábbi vizsgálatok tanúsága szerint (lásd pl. Csapó, 2002), az egyes 
tantárgyak osztályzatai nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A tizedesjegynyi 
pontossággal megadott átlagok esetében ugyanakkor a korrelációszámítás lesz az össze
függések vizsgálatának legmegfelelőbb módszere. Az elvégzett elemzések igazolták el
várásainkat.

Az „A” változatban a két legkönnyebb feladat, a „barátok” és „víz” standard változa
ta nem kapcsolódik szignifikánsan az átlaghoz, szemben a többi standard feladattal. A 
párhuzamos feladatok közül ugyanakkor csupán a kakukktojás „léggömbök” feladat áll 
szignifikáns pozitív korrelációban a tanulmányi átlaggal. A „B” változat esetében maga
sabb korrelációs együtthatókat kaptunk. Valamennyi standard feladat esetén, és ezeken 
kívül a „víz” és „buszok” párhuzamos feladatoknál szignifikáns pozitív együtthatókat ta
láltunk. A tanulmányi átlag és a feladatok megoldottsága közötti összefüggések vizsgá
lata tehát -  más statisztikai módszer alkalmazásával -  ugyanarra az eredményre vezetett:
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a párhuzamos feladatokon nyújtott teljesítmény viszonylag gyengébb összefüggést mutat 
a tanulmányi teljesítménnyel.

A szülők iskolai végzettsége és a teljesítmény

Gyakran vizsgált háttértényező a szülők iskolai végzettsége, noha az adatok pontos
sága és érvényessége általában megkérdőjelezhető. Tapasztalatunk szerint az általános 
iskolai korosztály leginkább tanári segítséggel képes pontos választ adni a kérdésre, A 
szülők iskolai végzettségével kapcsolatos adatok megbízhatóságának problémáját már a 
Monitor ’95 eredményeinek közlői is jelezték (Vári és mtsai., 1997)

Mi most azzal a céllal használjuk ezt a háttérváltozót, hogy megerősítést találjunk a 
párhuzamos feladatokon elért eredmények meritokratizmusáról. Azt feltételezzük ugya
nis, hogy az iskolai gyakorlatban nem annyira megszokott párhuzamos feladatokon ke
vésbé rendeződnek a tanulói eredmények a szülők iskolai végzettségének megfelelően. 
Ez a hipotézisünk annál is inkább plauzibilis, mivel ezt az összefüggést már megtaláltuk 
a szülők iskolai végzettségével szorosan összefüggő iskolai tanulmányi átlagok kapcsán.

Az „A” változat eredményeit Spearman-korrelációval elemezve a várakozásunktól 
eltérő kép alakult ki. Egyetlen feladat esetében találtunk szignifikáns pozitív korrelációt, 
mégpedig az „edény” feladat párhuzamos változatán, amely egy adathiányos, és éppen 
ezért becslésre feljogosító probléma. Még meglepőbb, hogy p=0,04 szinten az apa isko
lai végzettségével mutatkozott az említett együttjárás. A „B” változat esetében több szig
nifikáns együtthatót találtunk. Két standard feladat, a „kötél” és „edény” esetében mind
két szülő iskolai végzettségével pozitív korrelációt mutatott a tanulói eredmény. A pár
huzamos feladatok közül itt a „barátok” volt az, amelyben szignifikáns korrelációt talál
tunk, érdekes módon itt is az apa végzettségével. Összegezve azt állapíthatjuk meg, hogy 
csak néhány egyszerű matematikai szöveges feladat esetében találtunk szignifikáns kor
relációt a tanulói teljesítmény és a szülők iskolai végzettsége között.

Összegzés

Tanulmányunkban egy hazai, egyszerű matematikai szöveges feladatok megoldottságát 
vizsgáló kutatás eredményeit közöltük. A felhasznált feladatok számos vizsgálatban sze
repeltek korábban külföldön, így nemzetközi összehasonlításra volt lehetőségünk. Az 
elméleti háttér bemutatása során felvázoltuk a matematikai szöveges feladatok gondol
kodáslélektani kutatásainak három mérföldkövét. Megállapítottuk, hogy a feladatok le
hető legszélesebb körében tapasztalható jelenségek magyarázatára olyan modellt célsze
rű felhasználnunk, amely különböző szintű (lényegében tárgy- és metaszintű) gondolko
dási folyamatokat ötvöz -  még a legegyszerűbbnek tűnő feladatok esetében is.

A kapott eredmények szerint a vizsgálatban részt vett magyarországi tanulók hasonló 
teljesítményt nyújtottak, mint a korábbi nemzetközi felmérésekben szereplő tanulók. Ko
rábbi tapasztalatokkal összhangban mi azt találtuk, hogy több szempontból is lényeges 
különbség van a hagyományos (standard) szöveges feladatok, és a valósággal kapcsola
tos tudásunk alkotó felhasználást igénylő feladatok megoldottsága között. Megvizsgáltuk
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a teljesítménynek és néhány háttérváltozónak (nem, tanulmányi eredmény, szülő iskolai 
végzettsége) összefüggéseit.

Megállapíthattuk, hogy létezik a matematikai gondolkodásnak egy olyan területe, 
amelyen több ország hasonló problémákkal, a fejlesztés iránti hasonlóan erős igénnyel 
szembesül. A fejlesztés igényéből vezethető le, hogy kialakulóban van egy nemzetközi 
kutatói közösség, amely fontos feladatának tartja -  a jelen felmérésben is bemutatott fe
ladatokkal kapcsolatos problémák talaján állva -  új osztálytermi tanítási-tanulási straté
giák kifejlesztését. Ezeknek a fejlesztő programoknak a közös jellemzőjét a következő 
kifejezés írhatja le: metakognícióra és kooperatív tanulásra alapozott fejlesztő eljárások.

A tanulm ány  elkészítésének alapjául szolgáló elm életi ku ta tás  az O TKA tám ogatásával (F 038222), 
a felm érés az  M T A  K épességkutató  Csoport p ro jektjének részeként valósult meg.
K öszönettel tartozom  anonim  bírálómnak, akinek seg ítő  észrevételeit igyekeztem á tü lte tn i a  tanu l
m ány végleges változatába.
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ABSTRACT

CSABA CSÍKOS: THE DIFFICULTIES OF COMPREHENDING MATHEMATICAL WORD PROBLEMS
IN 10-11-YEAR-OLDS

When focusing on simple arithmetic word problems that can be solved by using one basic 
operation, three milestones of theory development can be identified: (1) Kintsch and Greeno 
suggested a computational model that considers working memory constraints. Thus every 
arithmetic word problem can be solved in well-identified sequential steps, taking the limits of 
working memory into account. (2) In contrast to such sequential modeling, Mayer and 
Hegarty assumed ramifications and cycles in the reasoning process. They emphasised the 
importance of problem representation. (3) Several recent studies have revealed the ‘over
automating’ use of basic operational skills. According to Verschaffei, de Corte and Lasure 
(1994), Reusser and Stehler (1997) and many others’ results, students fail to solve tasks that 
require (i) conscious decisions about the meaningfulness and the solvability of the task, and 
(ii) transformation or further interpretation of the ‘final result’ coming from the completed 
operation(s). Since numerous studies have revealed that students’ responses to so-called real- 
life or authentic mathematical word problems indicated a poor level of understanding the 
real-life situation, this investigation used 20 mathematical word problems from Verschaffel, 
de Corte and Lasure’s (1994) work. The Hungarian version of this test contained the same 10 
standard and 10 parallel tasks as the original test and was administered to 562 students aged 
10-11 years. The results show that our students’ achievement indicates the same level of 
understanding on the parallel tasks as it was revealed by former international findings 
reported by Verschaffel, Greer and de Corte (2000). In addition, the structure of the task 
battery and the connections between achievement and background variables are revealed by 
means of factor-analysis and correlation coefficients.

Magyar Pedagógia, 103. Number 1. 35-55. (2003)

Levelezési cím / Address for correspondence: Csíkos Csaba, Szegedi Tudományegyetem, 
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Melléklet
Az „A” változat feladatai

1. Peti születésnapi bulit szervezett a tizedik születésnapja  alkalm ából. 8 fiú és 4  lán y  b a 
rátját h ív ta  meg. H ány barátját h ívta meg Peti a születésnapi bulijába?

V álasz:

Indoklás:

2. B álin t és Aliz ugyanabba az iskolába járnak. B álin t 17 kilom éterre lakik az isk o lá tó l, 
A liz  ped ig  8 kilom éterre. Hány kilom éterre lakik egym ástó l Bálint és Aliz?

V álasz:

Indoklás:

3. Pisti 5 darab, egyenként 2 m éter hosszú deszkát vásárolt. Hány darab 1 m éteres d a rab o t 
tudott ezekből lefürészelni?

V álasz:

Indoklás:

4. N agypapa a 4  unokájának egy dobozban 18 léggöm böt ad, amit az unokák egy en lő en  
osztanak  szét. H ány léggöm böt kap eg y -eg y  unoka?

V álasz:

Indoklás:

5. Egy bo ltos két ládában tartja az alm át. Az első ládában 60 darab, a m ásodikban 9 0  darab  
alm a van. Az összes alm át beleteszi egy új, nagyobb  ládába. Hány darab a lm a lesz  eb 
ben az új ládában?

V álasz:

Indoklás:
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6 .

7.

8 .

9.

10.

R obi 1987-ben született. M ost 2 0 0 2 -t mutat a nap tár. H ány  éves Robi?

Válasz:

Indoklás:

Peti m alacperselyében 6 9 0  forint van. Teljesen elkö lti ezt a pénzt, és vásárol 10 darab  
játékautót, am elyek m ind  ugyanannyiba kerültek. M en n y ib e  került egy játékau tó?

V álasz:

Indoklás:

E gy  em ber kötelet sze re tn e  kifeszíteni két, egym ástó l 12 m éterre lévő rúd között, de  
csak  1,5 m éteres darab o k  vannak. Hány darabot k e llen e  ezekből összekötöznie, hogy á t

érjen  a  kötél a két rúd  közö tt?

V álasz:

Indoklás:

E g y  vitorlás hajó ó rán k én t 45  kilom éteres sebességgel halad . M ennyi idő alatt tesz m eg 

180 kilom étert?

V álasz:

Indoklás:

Egyenletesen m egengedve a  vízcsapot, vízzel tö ltjük  fe l az ábrán látható üveget. H a  10 
m ásodperc elteltével 4  cm  m ély  a víz az üvegben, m ily en  m ély lesz 30 m ásodperc e l

teltével?

Válasz:

Indoklás:
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A „B” változat feladatai
1 . K riszti gyalogtúrát tett. D élelő tt 8 kilom étert haladt, délután pedig  15 kilom étert. Hány 

kilom étert tett meg K riszti?

V álasz:

Indoklás:

2. K arcsinak 5 barátja van, G yurinak pedig 6. Karcsi és Gyuri úgy döntöttek, hogy együtt 
rendeznek egy bulit. M eghívták  valam ennyi barátjukat, akik m ind el is jö ttek . H ány  ba
rát volt ott a partin?

V álasz:

Indoklás:

3. K ati, Hédi, Jancsi és Tom i kaptak a nagyapjuktól egy dobozt, am elyben 14 sze le t cso
koládé volt. A gyerekek  e loszto tták  egym ás között úgy, hogy m indenkinek ugyanannyi 
ju to tt. Hány szelet c sokoládé  ju to tt egy unokának?

V álasz:

Indoklás:

4. Pisti 5 darab, egyenként 2,5 m éter hosszú deszkát vásárolt. Hány darab  1 m éteres dara- 
bot tudott ezekből lefűrészeln i?

V álasz:

Indoklás:

5. R eggel Pistinek 1480 forin tja  volt a m alacperselyében. M ost 1650 forin tja  van a per- 
selyben. Hány forin ttal gyarapodott napközben a pénze?

Válasz:

Indoklás:
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6 .

7.

8 .

9.

10.

H a egy tartályba be leö n tü n k  1 lite r 80 °C -os és 1 liter 4 0  °C -o s  vizet, m ilyen hőm érsék
le tű  vizet kapunk?

V álasz:

Indoklás:

E g y  ember a 12 m éter h o sszú  ruhaszárító  kötelet 1,5 m éteres darabokra vágja. H ány da
rab o t kap így?

Válasz:

Indoklás:

4 5 0  katonát kell buszokkal a  gyakorló térre szállítani. E gy  katonai busz 36 katonát tud 
szállítani. Hány buszra van szü k ség ?

V álasz:

Indoklás:

Jan csi legjobb eredm énye a  100 m éteres futásban 17 m ásodperc. M ennyi idő  alatt fog ő 
lefu tn i 1 kilométert?

V álasz:

Indoklás:

E gyenletesen m egengedve a v ízcsap o t, vízzel töltjük fel az ábrán látható üveget. Ha 10 
m ásodperc  elteltével 4 cm  m ély  a v íz  az üvegben, m ilyen m ély lesz 30 m ásodperc e l
teltével?

V álasz:

Indoklás:
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Szegedi Tudományegyetem Felmérés -  2002 tavasz
Pedagógiai Tanszék

Útmutató
a Szöveges feladatok teszt felvételéhez

A matematikai szöveges feladatokat tartalmazó tesztet Belgiumban fejlesztették ki, és az 
elmúlt évek során több országban kipróbálták.

A teszt megoldására egy „rendes” matematikaórán kerüljön sor. Az egymás mellett ülő 
tanulók különböző tesztváltozatokat kapjanak. A feladatok megoldására 30 perc adható. 
Kérjük, hogy a tesztet korábban befejező diákokat figyelmeztessék a megoldás ellenőr
zésének fontosságára.

Hívják fel a tanulók figyelmét arra, hogy a nevüket a tesztre felírják!

A tesztláp kitöltésének megkezdése előtt a következő instrukció adható:

A feladatok megoldását a „Válasz:" mellé kell írni, de emellett az „Indoklás:” részen le 
kell írni a számításokat, ami alapján a választ a tanuló megkapta. Ugyancsak az 
„Indoklás:" rovatba kell írni, hogy ha valaki nem tudta megoldani a feladatot, akkor mi 
okozott neki nehézséget.

A munka megkezdése űtán a tanulók nem tehetnek föl hangosan kérdéseket. Az esetle
gesen mégis elhangzó kérdéseikre pedig csak olyan jellegű válasz adható, mint pl.

„Kérlek, ne mondd most el, mi okoz problémát. Ha valami nem világos a feladatban, ak
kor írd le az „Indoklás: ” rovatba!”

A munka befejezése után a teszteket ugyanazokban a borítékokban kérjük vissza, mint 
amelyekben kiküldtük.

Munkáját és közreműködését köszönjük!
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A NEVELÉSI VIZSGÁLAT SZEREPE AZ 
ISKOLAÉRTÉKELÉSBEN

(12-13 éves gyermekek gondolkodása iskolájukról)

Hercz Mária
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

A pedagógiai értékelésnek Magyarországon közel fél évszázados múltja van. Minden is
kolában folytak már nemzetközi vagy országos vizsgálatok, kutatások, a pedagógusok 
megismerkedhettek a mérési módszerekkel és standard mérőeszközökkel. A tudományos 
eredmények azonban lassan épültek be az iskolák hétköznapjaiba.

Az elmúlt években több tényező hatására jelentős fordulatnak lehettünk tanúi e téren. 
Törvényi kötelezettség nyomán elkészült az iskolák helyi pedagógiai programja része
ként nevelési programja és belső értékelési (minőségfejlesztési) programja, így mind a 
nevelés, mind a pedagógiai értékelés nagyobb hangsúlyt kapott. Ezzel egy időben merült 
fel a probléma: a megfelelő mérőeszközök és mérésmetodikában jártas iskolai szakem
berek hiánya.

Pedagógusokkal, iskolavezetőkkel beszélgetve az évek során újra és újra felmerültek 
a következő kérdések: Mérhető-e egyáltalán a nevelőmunka? Van-e értelme a mérések
nek? Ha igen, mit és hogyan lenne érdemes megvizsgálni az iskola életében?

Tanulmányomban az általános iskola -  nevelési szempontból -  szakaszváltó pontjá
hoz érkezett 12-13 éves tanulók iskolájukról való gondolkodásának, iskola- és önérté
kelésének elemzésén keresztül szeretném saját válaszaimat megfogalmazni a fenti kérdé
sekre.

Előzmények

Kutatásom alapjául a 2000/2001-es tanévben önkormányzatokkal közös pályázatok ke
retében végzett neveltségi eredményvizsgálatok szolgáltak. Az iskoláknak készített 
elemzések célja és feladata a napi pedagógiai gyakorlat segítése volt, osztályokra sza
bottan értékeltem a jelenségeket, utaltam a fejlesztés lehetőségeire. A tapasztalatokra 
építve az elmúlt két évben végeztem méréseket Fejér megyében, melyek eredményeit ta
nulmányomban kívánom összegezni.

Céljaim a következők: (1) A vizsgálatban részt vett korcsoport iskolájáról való gon
dolkodásának feltárása az iskolához, osztályhoz való kötődés és a tanuláshoz való vi-
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szony területén. (2) Az általános iskolák nevelési programjának belső értékelését és a 
folyamatorientált nevelőmunkát segítő iskolaértékelés felvázolása.

Feltételezésem szerint az iskolai nevelőmunkának vannak jól mérhető szegmensei, 
melyek meghatározása segítséget nyújthat a tervszerű és gyermekközpontú nevelésben. 
A 12-13 éves tanulók iskolaértékelése már jól tükrözi az őket ért iskolai nevelő hatáso
kat. Ha a megelőző évek pedagógiai munkája a közösség- és személyiségfejlesztésre 
épült, a hatodik évfolyam végére jól körülhatárolható érték- és tevékenységrendszer ala
kul ki az osztályokban, az osztály „énképe” megszilárdul.

Iskolájukról, osztályukról, s a tanulásról való gondolkodásukat -  a pedagógiai munka 
tervezésénél legtöbbször figyelmen kívül hagyott tényező -  nemük is jelentősen befolyá
solja. Iskolaértékelésük nagymértékben függ attól, hogy milyen nagyságú településen 
járnak iskolába.

E tanulmányban röviden bemutatom a kutatás elméleti alapjait és módszereit, s is
mertetem főbb eredményeit. A mintában szereplő összes gyermek értékelő munkájának 
általános tapasztalatait vizsgálom, az iskolák közötti különbségekre csak településtípu
sok szerinti bontásban utalok. Bemutatom, hogy a kapott eredményekre hogyan építhető 
az iskolák folyamatorientált nevelőmunkája.

A vizsgálat elméleti keretei

Nevelési vizsgálatok

Rendszeres és átfogó nevelési vizsgálatok a hatvanas évektől folytak Magyarorszá
gon, az empirikus kutatásokba beépültek az új tudományterületek eredményei, a neve
léslélektan (Kelemen, 1967) és a nevelésszociológia által feltárt elméletek és módszerek 
(Weiss, 1974; Kozma, 1977).

Az elmúlt évtizedek neveléslélektani vizsgálatait áttekintve megállapítható, hogy a 
kilencvenes években az előző évtizedekhez viszonyítva a neveléssel foglalkozó kuta
tások száma és az azokba bevont tanulók aránya jelentősen csökkent. Az Országos Köz
nevelési Tanács 1998-ban nevelési helyzetkép felvázolásával és javaslatok megfogalma
zásával kívánta felhívni a figyelmet a terület problémáira (Hoffmann, 1999), a változá
sok azonban lassan kezdődtek el.

A pedagógusok által leggyakrabban olvasott lapok tartalmi elemzése során kiderült, 
hogy „a nevelés kérdései érintőlegesen és viszonylag elenyésző számban követhetők 
nyomon” (Szakácsné, 1999. 18. o.). Kevés kutatás foglalkozik nevelési problémák feltá
rásával, a nevelés szintjeinek mérésével kapcsolatos metodológiai kérdések elemzésével. 
Az iskola mikroszintjével kapcsolatban folyó kutatások eredményei nem kapnak elég 
nyilvánosságot (Szekszárdi, 2000).
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Nemzetközi vizsgálatok magyar tanulságokkal

Időben visszatekintve már a 20. század harmincas éveitől foglalkoztak a kutatók a ta
nulás személyiségbeli és szociális tényezőivel. A hatvanas-hetvenes évek kutatásai a mo
tiváció összetevőinek a többi nevelési és személyiségtényezőtől való elkülönítésével tel
tek, majd teljesítménymotivációs elméletek és vizsgálóeszközök születtek (Kozéki, 
1985).

Az IEA működésének első két évtizedében a tanulók teljesítményére negatívan ható 
faktorok megragadásán dolgozott, eredményeikre azonban sem a döntéshozók, sem a 
sajtó nem volt kíváncsi. A 90-es években a TIMMS felmérésben is szerepeltek azok a 
változók, amelyek az országok közötti fő hátráltató tényezők vizsgálatát célozták. A ta
nulók és az iskolák közötti különbségeket is kutatták, többek között a teljesítmény és az 
attitüdszintek közötti összefüggéseket (Postlethwaite, 2001; Báthory, 1997).

A legutóbbi PISA vizsgálatok kitértek a tanulás szociális motívumainak, az iskolához 
való kötődésnek a vizsgálatára {OECD, 2001). Az eredményekből egy adatot emelek ki: 
míg az OECD országokban a tanulók 31,5%-a, addig Magyarországon csak 19,6%-a 
volt, aki erősen nem értett egyet „Az én iskolám az a hely, ahová nem akarok járni.” ki
jelentéssel.

A 11-15 éves tanulók egészségi állapotát 1986 óta rendszeresen felmérő nemzetközi 
vizsgálat évről évre hasonló eredményre jutott. A legutóbb publikált adatok szerint a I l 
lő éves magyar diákok között kevés, aki nagyon szeret iskolába járni. A vizsgált 18 or
szág közül hátulról a harmadik helyen állunk. A kutatásomban részt vevő korosztály or
szágos adatai szerint a fiúknak csak 5, a lányok 11%-a szereti nagyon az iskolát. A ta
nulók közérzetét nagymértékben befolyásolja az őket körülvevő kortárscsoport, az osz
tály légköre, az abban elfoglalt helyük és szerepük, az ott szerzett tapasztalataik. Az osz
tálytársaikról pozitívan vélekedő tanulók aránya hatodiktól tizenkettedik évfolyamig fo
kozatosan csökken, míg 6. évfolyamban a tanulók kétharmada, 12. évfolyamra fele van 
együtt szívesen osztálytársaival, s érzi úgy, hogy azok kedvesek és segítőkészek hozzá 
{Health, 2000; Aszmann, 1997).

A tapasztalatok szerint a gyermekek nem érzik jól magukat az iskolában, melynek 
oka a tanárokkal való kapcsolatban rejlik. A tanárokról pozitív véleményt nyilvánító ta
nulók aránya a gyermekek életkorának növekedésével párhuzamosan romlik, ha az iga
zságosság, segítségnyújtás, a vélemény-nyilvánítás ösztönzése, vagy a diákok iránti ér
deklődés kérdése kerül sorra {Aszmann, 1999).

Fogalmi alapvetés

A nevelési eredményvizsgálat fogalma születése óta (Majzikné, 1972) sokat változott. 
A mérés mozzanatait a szakirodalom akkor a következőképpen adta meg: (1) reális kö
vetelmény meghatározása, (2) a tanulók által elért szint megállapítása, (3) a nevelés kö
vetelményeinek és az elért szinthez viszonyítása, (4) a további pedagógiai teendők meg
fogalmazása {Majzikné, 1984).

A nevelési eredményvizsgálatot a nevelési folyamat szerves részének tekintették, 
melynek funkciója a nevelőmunka célirányos vezérlése, fejlesztése, mely évfolyamról
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évfolyamra halad. Csak akkor van létjogosultsága, ha nem kampányszerű, ha a diagnózis 
és a folyamatkövetés egyaránt megvalósul, ha a neveltségi szint megállapításánál a 
mennyiségi és a minőségi elemzés kiegészíti egymást, hisz csak mennyiségi adatokkal 
dolgozni jelen esetben nagyon veszélyes lehet (Szekszárdiné, 1987).

A Pedagógiai Lexikon a nevelési eredményvizsgálat fogalmának metodikai értel
mezést ad, mint „a pedagógiai értékelés alapjául szolgáló információk megszerzésének 
módszer-együttesét” (Szekszárdi, 1997. 591. o.) határozza meg, mely „a tanulók és tanu
lócsoportok megismerését, és fejlődésének követését célozza”. Hangsúlyozza a nevelési 
eredmények összefüggésrendszerben való értelmezésének követelményét.

A nevelőmunka vizsgálatáról szólva számos kifejezéssel találkozunk a szakiroda- 
lomban, nevezik neveléspszichológiai vizsgálatoknak (Kósáné, 1998), neveltségi- vagy 
nevelési eredményvizsgálatnak. Az „eredmény” szóhoz a direkt hatások kiszámított kö
vetkezményét asszociáljuk, ezért talán célszerűbb lenne az iskolai nevelőmunka jelensé
geinek vizsgálatakor egyszerűen nevelési vizsgálatokról beszélni.

Az iskolaértékeléssel kapcsolatos szakirodalmat olvasva is felmerül a fogalmi bi
zonytalanság kérdése. Napjainkban a pedagógiai tevékenység értelmezésének két válto
zata él a neveléstudományban: a redukcionista (oktatás és képzés együttese) és a komp
lex, amely tartalmazza a nevelést is (Bábosik, 2000). A szerzők egy része az iskola 
összes tevékenységére használja a nevelés szót, mások a szűkebb értelembe vett nevelő
munkára.

Munkámban az utóbbi módon, mint a tanulói személyiséget és környezetét ért hatá
sokat és azok eredményeit vizsgálom a nevelést. Bizonyított tény, hogy a gyermekek 
fejlődésére, gondolkodására, személyiségére és teljesítményére legnagyobb mértékben a 
család hat, véleményem szerint azonban a társadalmi változások hatására napjainkban 
egyre jelentősebbé válik az iskola és a kortárscsoport szerepe. Jó esetben tudatos peda
gógiai irányítással, tervszerű, folyamatorientált iskolaértékelés felhasználásával fejlőd
hetnek a gyermekek és közösségeik.

Módszerek és eszközök

A mintaválasztás sajátosságai, a minta jellemzői

A vizsgálatot 12-13 éves tanulók körében végeztem, ami kicsit szokatlannak tűnhet. 
Oka egyrészt fejlődéslélektani, másrészt pedagógiai: a folyamatorientált nevelési mérés
nek e pont lehet megfelelő helye, marad idő a tervszerű korrekcióhoz, a gyermekek és 
közösségeik új alapokra helyezett fejlesztéséhez.

A minta összetétele részben adott volt (önkormányzatok, illetve iskolák felkérése 
alapján), részben kiegészült rétegzett véletlen mintaválasztással a településtípusok fi
gyelembe vételével. Fejér megye 147 iskolájának 23%-a került a mintába, összesen 978 
tanuló töltötte ki kérdőíveket. Kutatásomban a teljes körű reprezentativitás nem volt cé
lom, arra törekedtem, hogy minden vizsgálandó csoportból megfelelő számú elem ke
rüljön a mintába.
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A minta nemek szerinti aránya megközelítően egyenlő volt, 49%-a fiú, 51%-a lány. 
A vizsgált tanulók településtípusonkénti és a szülők iskolai végzettsége szerinti meg
oszlását az 1. táblázatban mutatom be.

1. táblázat. A minta megoszlása településtípus és a szülők iskolai végzettsége szerint

Szü lők iskolai 
végzettsége

Településtípus
Ö sszesen

(%)K özség
(%)

N agyközség
(%>

Város
(% )

M egyei jo g ú  
város (%)

Á ltalános iskola 11,4 7,7 6,8 4,9 7,1
Szakm unkásképző 45,6 19,3 20,3 17,6 23,2
Érettségi 34,2 42,5 42,9 43,5 41,6
Főiskola /  egyetem 8,9 30,4 30,1 34,0 28,1
Ö sszesen 100 100 100 100 100
N 158 fő 207 fő 266 fő 347 fő 978  fő

A mérőeszköz

Empirikus kutatásom során egyéni kérdőíves felmérést végeztem (Falus, 1996). A 
mérőeszköz egy részét publikált kérdőívek alapján készítettem (Bernáth, Horváth, Mi
hály és Páldi, 1981; Csapó, 1998; Járó, 1990; Kósáné, Porkolábné és Ritoók, 1984; 
Lőrinczné és Varga, 1989; Kósáné, 1998), majd a próbamérés alapján tematikailag és 
szerkezetileg módosítottam (2. táblázat). Az eredményeket SPSS 11.0 statisztikai prog
rammal, a matematikai statisztika módszereinek felhasználásával elemeztem (Falus és 
Öllé, 2000).

2. táblázat. A mérőeszköz szerkezete és megbízhatósága

Tém akörök Részterületek Feladattípus M  egbízhatóság  
(C ro n b a ch -a )

A z iskolához való v i
szony
(„A z iskoláról” )

Iskolaértékelés (pozití
vum ok és negatívum ok) 
Klím a
É rtékrend (pedagógus, 
tanuló)

nyílt, kiegészítéses; 
zárt, ötfokozatú skála ill. 
feleletválasztásos a =  0,71

„Az iskolai értékelésrő l” Értékelés: jutalm azás, 
büntetés

feleletválasztásos a =  0,62

Az osztályközösséghez 
való viszony („O sztá
lyodról”)

Az osztály énképe ötfokozatú  skála
o t= 0 ,71

A tanuláshoz való v i
szony
(„A tanulásról”)

Tanulási motívum ok 
T antárgyi motiváció 
Tanulási eredm ény és 
elégedettség 
Sikerkritérium ok

zárt, ötfokozatú 
skála;
feleletválasztásos o = 0 ,6 3

Háttér

A lapadatok
A szülők segítő-értékelő 
attitűdje
A család klímája

zárt, feleletválasztásos

a = 0 ,6 4
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A nevelési vizsgálat eredményei

Az iskolához való viszony

Az iskolához való viszony legjellemzőbb mutatója, hogy szeret-e egy gyermek isko
lába járni. A megkérdezettek 40%-ának pozitív, 26%-nak negatív érzelmei vannak az 
iskolába járással kapcsolatban, de elég jelentős a közömbösek aránya is, 34%. Az egyes 
kategóriák eloszlásának településenkénti különbségét az 1. ábra mutatja.

50 ■ község H nagyközség a  város □  megyei jogú város

40

30

20

m

nagyon nem 
szeretek

nem szeretek közömbös 
vagyok iránta

szeretek nagyon szeretek

1. ábra
A „Szeretsz-e iskolába járni?’’ kérdés válaszainak településtípusok 

szerinti százalékos megoszlása

A  település méretének jelentős növekedése a klímaérzet csökkenésével jár együtt a 
vizsgált mintában. A megyei jogú városokban lakó gyermekek átlaga ötfokú skálán 3,03; 
a városiaké 2,87; a nagyközségben lakóké 3,35; a községben lakóké 3,41 volt. Szignifi
káns különbség a városok és a falvak lakói közt található a falvak javára.

Vajon mivel indokolják a gyermekek véleményüket? Milyen okot éreznek legfonto
sabbnak, ha megkérdezzük, miért szeretnek (nem szeretnek) iskolába járni? Az ötfokú 
skála eredményeit három csoportba soroltam, nem különböztettem meg az egyes kategó
riákon belüli fokozatokat. A válaszokat rendszereztem, s ahol lehetett, ellentétpárba ál
lítottam (3. táblázat).

A gyermekek (nyílt kérdésre adott) pozitív vagy negatív indokai hét ok köré csopor
tosultak. A társak, a tanulás és a tanárok pozitív szerepét emelték ki. A tanítás unalmas- 
ságával, a tananyag mennyiségével és a tanulással kapcsolatos negatív érzelmekkel in
dokoltak legfőképpen, akik nem szeretnek iskolába járni.
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3. táblázat. „Szeretsz-e iskolába járni?" Pozitív és negatív indokok és gyakoriságok (%)

Pozitív  viszony az iskolához Ok N eg a tív  viszony az iskolához

Indok (sorrend  )
G yako

riság In d o k  (sorrend )
G y a ko 

risá g
(1) B arátok, jó  társaság 18,7 TÁRSAK

(2) „Tanulni jó 8,8 T anulás (3) „N em  szeretek  tanulni” 7 ,4
(3) „A tanárok  m egértőek” 5,7 T anár (8) „A tan áro k  igazságtalanok” 1,8
(5) „Érdekes a tanítás” 2,3 T anítás (1) „U nalm as a tanítás” 14,8

T ananyag (2) „Sok a tananyag” 9 ,9
(4) ,Jó  a  légkör” 4,7 L égkör (6) F iz ikai bántalm azás 2 ,4

(7) „A  csú fo lódás m iatt rossz” 2 ,0

(5) „N em  jó  fe le ln i” 4 ,7
Egyéb (4) „N em  szeretek  korán kelni” 6,3

N=978 Megjegyzés * A zárójelben lévő szám az indoklás gyakoriságának sorrendjét mutatja csökkenő sorban

Az iskola iránt közömbös gyermekek (a minta 34%-a) közül a megszokást, beletörő
dést 7,8% a változó hangulatot 3,8% sorolja fel, a többiek negatív választ adtak.

A kérdőívben szereplő változók felhasználásával megvizsgáltam, melyek vannak ha
tással arra, hogy a gyerekek szeretnek-e iskolába járni. Regresszió-analízissel, a lépésen- 
kénti regresszió módszerével kerestem választ a kérdésre, melynek eredményeit a 4. táb
lázatban közlöm.

4. táblázat. Néhány tényező hatása arra, hogy a gyerekek szeretnek-e iskolába járni 
(függő változó). A regresszió-analízis eredményei

H atótényezők, független  
változók

r ß r*ß t
Szign.
szint

T e lje s
h a tá s
(% )

Tantárgyi m otiváció 
szintje 0,45 0,286 0,129 8,189 0,000 12,86

Az osztály  érzelm i klím ája 0,33 0,169 0,056 4,601 0,000 5,58
A gyerm ek nem e 0,34 0,143 0,049 3,795 0,000 4,85
Az iskola nevelési környe
zete (tanári hatás) 0,23 0,148 0 ,034 4,581 0,000 3,39

A családi kom m unikáció 
szintje 0,25 0,133 0,033 3,976 0,000 3,34

Tanulási m otiváció  -  
érdeklődés faktor 0,28 0,097 0,027 2,867 0,004 2,71

E légedettség (tanulm ányi 
eredm énnyel) 0,13 0,129 0,017 4,041 0,000 1,70

Ism ert ha tások R= 0,674 R2= 0,454 45 ,4 %
N= 973 Megjegyzés: minden r, ß és t érték szignifikáns p<0,01 szinten
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A vizsgált változókból öt képzett és két önálló változó került a hét legjelentősebb kö
zé, melyek összesen 45%-ot magyaráznak. Legnagyobb mértékben (13%-ban) a tantár
gyi motiváció, az egyes tantárgyak szeretetét értékelő változókból kialakított összevont 
mutató befolyásolta a gyermekek véleményét.

Az iskola általános értékelését, az iskola legfontosabbnak tartott értékét, s a gyerme
kek véleménye szerint változásra szoruló, negatív jellemzőjét megkezdett mondatok be
fejezésével kértem. Az eredetileg 76 kódot többszöri csoportosítás után nyolc pozitív és 
tíz negatív jellemzőre redukáltam. Az így kapott százalékos megoszlást a 2. ábra mutat
ja. A két körgrafikonon azonos mintázattal jelöltem az azonos tényezőket.

A legjobbnak tartott dolgok az iskolában a szakkörök, de kiemelkedő jelentőséget 
tulajdonítottak jó tanáraiknak és barátaiknak is. A pozitív megfogalmazásokban (16%) a 
tanár szó jelzője leggyakrabban a segítőkész, igazságos, jól felkészült, a gyermekek ér
dekeit figyelembe vevő jelzőkkel párosult. Minden negyedik tanulónak voltak gondjai 
tanárai személyiségével, viselkedésével, a gyermekekkel való bánásmódjával, tanítási 
módszereivel (27%).

Pozitívumok

В Szakkörök 

H Barátok

□ Tanárok

В Tárgyi feltételek 

till Rendezvények 

El Követelmények

□ Tanulás 

■ Fegyelem

6%  3%

16%

Negatívumok

6%

6% g%

□  Tanárok, módszereik 

В Tárgyi feltételek

И Rendezvények 

■ Fegyelem

□ Terhelés 

в  Értékelés

в  Tantárgyszerkezet 

0  Szünidő hossza 

0  Diákjog 

Q Semmi

2. ábra
Az iskola pozitív, illetve változtatásra szoruló jellemzőinek megoszlása

A tanulás, mint az iskola pozitívuma 6%-ban jelent meg, míg a negatívumok között a 
tanulással kapcsolatos tényezők összesen 26%-ban. A megkérdezett gyermekek jól látták 
az értékelés és osztályozás visszásságait, a feleltetés és a dolgozatok tervszerütlenségét, 
fegyelmező eszköznek használását, az értékelés szubjektivitását. Sokukban felmerültek a 
tan tervből és tervezésből eredő problémák, az egyes tantárgyak óraszámai és a beléjük 
kényszerített tananyag, az örök rohanás, a tanítás okozta terhelés egyenetlenségei mind 
napokra, mind bizonyos hónapokra vonatkozóan, a dolgozatok napi halmozódása okozta 
gondok.

Mint a fentiekből is láttuk, a tanári és a tanulói értékek már kialakultak a gyerme
kekben, s az iskolához való érzelmi kötődésben, s az iskola értékelésében is jelentős sze
repet kapnak. Melyek ezek az értékek? A konkrét megfogalmazást a „Ha tanár len-
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nék...” kezdetű mondat befejezésével kértem. Ezzel párhuzamosan a diákok legfonto
sabb értékére is rákérdeztem. Az eredményeket az 5. táblázatban mutatom be.

5. táblázat. Tanuló és tanári értékek százalékos gyakorisága

„ Legfontosabb, hogy egy diák... ”
Tanulói jellemzők Gyakoriság

Fegyelmezett 20,78
Szorgalmas 16,25
Jó tanuló 13,02
Magabiztos, kiegyensúlyozott 10,33
Okos 9,36
Motivált, érdeklődő 8,83
Tehetséges valamiben 7,43
Kitartó figyelmű 6,67
Elég odafigyelést kapjon 4,63
Kedves 2,69

„ Ha én tanár lennék... ”
Tanári jellemzők Gyakoriság

Gyermekszerető és nyugodt lenne 25,55
Egyenlőnek tekintene mindenkit 15,45
Javítási lehetőséget adna 11,80
Szigorúbb lenne a rosszakkal 9,49
Tanulásra serkentene, segítene 9,13
Jó kapcsolata volna a gyerekekkel 7,06
Körültekintőbb lenne döntéseiben 6,57
Igazságosan osztályozna 6,33
Jól tanítana 5,84
Kevesebb dolgozatot íratna 2,80

N=929 N=839

Legfontosabbnak a tanulókban a fegyelmezett viselkedést és a szorgalmat tartották. 
A tanári jellemvonások legnagyobb hányada a gyermekszeretet, igazságosság és segítő
készség köré csoportosult.

Az iskola klímájára vonatkozó állításokat ötfokozatú attitüdskála segítségével érté
kelték a szerint, hogy milyen mértékben egyezik a véleményük a kérdőíven szereplő ál
lítással. Ezek tartalma és néhány statisztikai jellemzője a 6. táblázat bal oldalán látható.

A négy egésznél magasabb átlagértékkel rendelkező tényezők esetében volt a leg
egységesebb a tanulók megítélése. A minta 89%-a hasznosnak tartotta a tananyagot, 
82%-a jónak a tanulók tájékoztatását az őket érintő kérdésekben, 79%-a kötődött az 
adott iskolához, 78%-a szerint annak felszereltsége is jó (mind a négy esetben az állítás
sal teljes mértékben, illetve a nagyrészt egyetértő gyermekeket vettem figyelembe).

A változókat faktoranalízis segítségével három faktorba rendeztem ötforgatásos vari- 
max rotációval; a 6. táblázat jobb oldala). Az első faktorban három jelentős súlyú elemet 
találtam, melyek „érzelmi környezet" fogalommal jellemezhetőek. Ha a tanulók jól érzik 
magukat az iskolában, szeretnek oda járni, érzelmileg pozitív klíma veszi őket körül. 
Szoros és kölcsönös a kapcsolat az érzelmi légkör és a tanulók iskolához való viszonya 
között. E csoportba került az osztály kellemes berendezése is, valószínűleg azért, mert 
gyermekszemmel egy osztály akkor kellemesen berendezett, ha ők is alakíthatják, ha 
szeretnek ott tartózkodni.

A második faktorban öt domináns súlyú elemet találtam, ezeket „tárgyi környezet" 
néven összegeztem. A faktorban közösen szerepeltek a valódi tárgyi feltételek, mint az 
eszközellátottság, és az iskola vezetésén múló feltételek, mint például a tisztaság, vagy a 
fizikai biztonságérzetet szolgáló tényezők.
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6. táblázat. Az iskolához való viszony statisztikai mutatói és a faktoranalízis eredménye 
(N=973)

Átlag Szórás Standard
hiba Az állítások tartalma

1. faktor: 2. faktor: 3. faktor: 
Érzelmi Tárgyi Nevelési 

környezet környezet környezet

Kommu-
nalitás

4,05
3,79
3,90

1,07
1,11
1,24

0,03
0,04
0,04

Szívesen jár ebbe az iskolába 
A tanulók hangulata 
Az osztály kellemes

,821
,794
,524

-,051
,170
,279

,169
,026
,159

,706
,660
,378

2,73
3,13
4,06
3,58

1,43
1,40
1,09
1,15

0,05
0,04
0,04
0,04

Szándékos rongálás (nincs) 
Magántulajdon biztonsága 
Felszereltség (jó)
Tisztaság az iskolában

-,121
,213
,051
,147

,667
,579
,550
,523

-,181
,241
,257
,103

,493
,439
,371
,306

4,42
3,72
3,76
4,25

0,88
1,37
1,16
1,01

0,03
0,04
0,04
0,03

Tananyag hasznossága 
Tanári pontosság 
Tanári igazságosság 
A tanulók tájékoztatása

,156
-,051
,330
,276

-,031
,299
,134
,104

,756
,659
,561
,481

,597
,526
,442
,318

3,76 0,56 0,02 Összesített mutató
A faktor magyarázó ereje 0,627 0,773 0,834

A harmadik faktorba, melyet „nevelési környezet” névvel láttam el, a pedagógusokon 
keresztül érvényesülő klímaelemek tartoznak. A tananyag hasznossága kapta a legna
gyobb faktorsúlyt, ami csak látszólag ellentmondásos, hiszen a gyermekekben a pedagó
gusok személyi hatására alakul ki az a meggyőződés, hogy amit tanulnak, az valamilyen 
szempontból hasznos.

A gyermekek iskolához való viszonyát összehasonlítottam településtípusok és nemek 
szerint (7. táblázat).

A különböző nagyságú településeken élő gyermekek véleménye közötti különbséget 
variancia-analízissel és Tukey-b próbával vizsgáltam meg. Szignifikáns különbséget ta
láltam a csoportok között p<0,001 szignifikanciaszinten.

Az érzelmi környezet megítélésében a nagyközségben lakók véleménye volt negatí
vabb, a tárgyi környezet tekintetében is az ő véleményük különült el, de itt fordított elő
jellel, iskolájuk tárgyi feltételeit a többieknél magasabbra becsülték. A nevelési környe
zetről a nagyközségben lakók véleménye csak a nagyvárosiaktól tért el szignifikánsan, 
akik különösen rossz véleménnyel voltak iskolájuk tanárainak igazságosságáról (átlag: 
3,64; szórás: 1,18) és pontosságáról (átlag: 3,19; szórás: 1,49).

A különböző nemű gyermekek azonosan gondolkodtak a tanárok pontosságáról (átlag: 
3,72, mellyel a tizenegy vizsgált elem közül hátulról a negyedik helyen áll), és az iskola 
felszereltségéről (átlag: 4,06 -  a lista harmadik helyén), az összes többi tényező megíté
lésében a fiúk véleménye szignifikánsan rosszabb volt p<0,5 szinten, kétmintás t-próbá
val ellenőrizve.
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7. táblázat. Az iskolához való viszony faktoronkénti átlaga településtípusok és nemek 
szerint

Faktor

Csoportok átlaga Teljes mintaTelepüléstípus Nem

Község Nagy
község Város Megyei 

jogú város Fiú Lány Átlag Szórás

Érzelmi környezet 3,87 3,70 3,94 4,04 3,75 4,08 3,92 0,94
Tárgyi környezet 3,42 3,72 3,27 3,22 3,49 3,61 3,55 0,73
Nevelési környezet 4,02 4,15 4,28 3,79 3,89 4,03 3,97 0,81
Átlag 3,74 3,84 3,80 3,61 3,63 3,82 3,76 0,56
Szórás 0,57 0,68 0,61 0,71 0,67 0,68
N 158 207 266 347 481 496 972

Az osztályközösséghez való viszony

Az iskola egyik jelentős feladata, hogy az osztály légkörét biztonságossá alakítsa, a 
tanulókban az iskolai osztály váljék fontossá, s ne ellenőrizhetetlen külső csoportok érté
keit vegyék át. Hogyan látják a vizsgált tanulók osztályukat néhány kiemelt területen? A
8. táblázatban átlag szerinti csökkenő sorrendben láthatóak az egyes állítások.

8. táblázat. Az osztályközösséghez való viszony statisztikai mutatói (N= 978)

A vizsgált területek Átlag Szórás Standard hiba
Kötődés az osztályhoz 4,15 1,34 0,04
Szereplés rendezvényeken 3,82 0,96 0,03
Szervezőképesség 3,65 1,05 0,03
Külső kapcsolatok 3,35 0,95 0,03
Egymás elfogadása 3,33 1,07 0,03
A tanár szeretete 3,05 0,93 0,03
Okosság 2,94 1,10 0,04
Erőszakmentesség 2,80 1,28 0,04
Fegyelmezettség 2,16 1,12 0,04
Összesen 3,25 0,59 0,02

Legmagasabb átlagot, de a legnagyobb szórással érte el az osztályhoz való érzelmi 
kötődés. A gyerekek minden tanulócsoportban osztályuk fegyelmezettségével kapcsola
tosan voltak a legkritikusabbak.

Az egyes tényezők összefüggéseit vizsgálva klaszteranalízist végeztem a csoportok 
közötti kapcsolat módszerével (3. ábra).
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3. ábra
Az osztály énképének dendogramja

Az így készült ábra segítségével több összefüggés is szemléletessé vált a gyermekek 
osztály-énképében. Két elkülönült csoportot alkot az értékrendszer (felső nagy fürt) és a 
viselkedés, melynek elemei a fegyelmezettség és az erőszakmentesség. Az értékrendszer 
további két részre bomlik, az osztály belső énképére, mely értelmi és érzelmi alapokra 
épül (tanáraik szeretik és okosnak tartják őket, s ők megbecsülik egymást), s a külső kép 
értékelésére. Az osztályhoz való kötődés különálló, átfogó jellemző.

Az iskolához való viszony vizsgálatánál is látható volt, hogy milyen jelentőségű a 
nevelési környezet (tanári hatás) szerepe a gyermekek iskolához való viszonyában (4. 
táblázat). Az osztály-énkép felvázolásakor a tanulók 32%-a értett csak egyet az „Osztá
lyunkat szeretik a tanárok.” állítással (ötös skálán négyes és ötös érték). Elkészítettem a 
vizsgált elemek korrelációs mátrixát, azt szerettem volna megtudni, hogy a gyerekek 
véleménye szerint milyen osztályokat szeretnek a tanárok. Legszorosabb kapcsolatot 
azokban az esetekben találtam, amikor a gyerekek okosnak tartják az osztályukat 
(r=0,59; p<0,001) és fegyelmezettnek (r = 0,46; p<0,001). Szignifikáns az összefüggés a 
szervezőkészséggel (r=0,26; p<0,001) és a szereplések sikerességével is (r=0,30;
p<0,001).

Felmerülhet a kérdés, hogy egységes-e mintában szereplő tanulók véleménye osztá
lyukról a vizsgált szempontokból, vagy jellegzetes csoportoké elkülönül. Nemek és tele
püléstípusok szerint részmintákat alkottam, majd elemeztem a gyermekek értékelését. A 
nemek közötti különbséget kétmintás t-próbával állapítottam meg. A külső kapcsolatok 
és a szervezőképesség megítélése kivételével az összes változóval kapcsolatban szignifi
káns különbséget találtam (p<0,05) a fiúk és a lányok osztályképe között a lányok javá
ra.

A különböző településtípusokon élő gyermekek véleményét varianciaanalízissel 
vizsgáltam meg, majd Tukey-b próbával megkerestem, hogy mely csoportok között van 
szignifikáns különbség, s az milyen jellegű. A részletek a 9. táblázatban láthatóak. A ki
lenc szempont közül a következő háromban találtam jellegzetes eltérést: (1) Szeretik az 
osztályt a tanárok, (2) Az osztály fegyelmezett, (3) Erőszakmentesség.
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9. táblázat. Az osztály önértékelésének településtípusonkénti összehasonlítása variancia
analízissel és Tukey-Próbával

Állítás Településtípus Átlag F P
Szignifikánsan elkülönülő 

csoportok

Szeretik az 
osztályt a 
tanárok

1. község 3,22

6,618 0,000 1, 2. és 4., ill. 3 és 4
2. nagyközség 3,00
3. város 3,19
4. m. j. város 2,91

Az osztály 
fegyelmezett

1. község 2,63

4,271 0,005 1. és 4.
2. nagyközség 2,29
3. város 2,07
4. m. j. város 2,08

Erőszakmen-
tesség

1. község 3,03

4,425 0,004 1. és 4.
2. nagyközség 2,89
3. város 2,80
4. m. j. város 2,63

Az osztályhoz való viszony változóinak összesítése után megvizsgáltam a település
típusonkénti és a nemek közötti különbséget is. A gyermekek osztályukhoz való viszo
nyában nem mutatható ki határozott különbség településtípusonként, nemek szerint 
azonban jelentős az eltérés. A lányok értékelése (p<0,001 valószínűségi szinten; t=4,969, 
szabadságfok=976) szignifikánsan magasabb, átlaguk 5-ös skálán mérve 3,34 volt, míg a 
fiúké 3,13.

A tanuláshoz való viszony

A kérdéskör eredményei közül a tanulási motivációval, a tanulmányi teljesítménnyel 
és az elégedettséggel kapcsolatos eredményeket mutatom be.

A tanulási motiváció mintára jellemző vonásait 18 állítás segítségével vizsgáltam.
Legmagasabb átlagértéket (4,36) a jó jegyek szerzése érte el, ezt a céltudatosság kö

vette (3,89), majd a továbbtanulás (3,63) és a kitartó munka (3,62). Legalacsonyabb mo
tiváló erőt a rossz osztályzattól (2,17) és a fenyítéstől való félelem (1,80) kapta.

A különböző településtípusokon élő gyermekek véleményének összehasonlításának 
eredményei a 10. táblázatban láthatóak.

A vizsgált mintába került gyermekek közötti jelentős különbség, hogy a városban 
élők tanulásában hangsúlyosabbak voltak a külső motívumok (jó jegy és otthoni juta
lom), a megyei jogú városokban élők között magasabb volt a megismerési vágy. 
A községekben lakó gyermekek mind a négy motívumot alacsonyabbra értékelték, a to
vábbtanulási vágy a hatodik évfolyam végén őket ösztönzi legkevésbé.
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10. táblázat. A tanulási motívumok településtípusonkénti összehasonlítása variancia
analízissel és Tukey-b próbával

Motívum Településtípus Átlag F
Szigni-

fikancia
szint

Csoportok, melyek között 
szignifikáns különbség van

Jó jegy megszerzése

1. község • 4,31

5,61 0,001 1+2+4 <=> 3 (+)
2. nagyközség 4,32
3. város 4,54
4. m. j. város 4,27

Otthoni jutalom

1. község 2,41

5,61 0,000 1+2+4 <=> 3 (+)2. nagyközség 2,96
3. város 3,34
4. m. j. város 2,88

Megismerési vágy

1. község 3,13

4,86 0,004 l+2+3<=> 4(+)
2. nagyközség 3,33
3. város 3,36
4. m. j. város 3,51

Továbbtanulás

1. község 3,06

3,71 0,015 1 о  4 (+)2. nagyközség 3,14
3. város 3,29
4. m. j. város 3,44

Megjegyzés: <=>: elkülönül a többiektől; +: pozitív irányban; - : negatív irányban

A könnyebb elemezhetőség érdekében faktoranalízissel, nyolcforgatásos varimax 
rotációval a tizennyolc állításból hat csoportot alakítottam ki. A motívumokat a faktorok 
sorrendjében a következőképpen neveztem el: (1) Iskolai teljesítményszükséglet, (2)
Presztízsteremtés, (3) Megismerés, (4) Kudarckerülés, (5) Kortárscsoport (6) Jutalom
vágy. A csoportok létrehozása után lehetővé vált annak megvizsgálása, hogy az egyes 
motívumcsoportok milyen mértékben jellemzőek a tanulókra (11. táblázat).

11. táblázat. A tanulási motiváció néhány statisztikai jellemzője faktoronként

Iskolai
teljesítmény

Tovább
tanulás Megismerés Jutalomvágy Kortárs

csoport
Kudarc
kerülés

Átlag 3,80 3,43 3,23 2,95 2,90 2,14
Szórás 0,79 0,91 0,87 0,88 1,09 1,02
(Áltag minimuma=l; maximuma=5)

A fiúk és a lányok motívumainak faktoronkénti összehasonlításakor két esetben ta
láltam jelentős különbséget, a lányok iskolai teljesítményvágya és megismerési motívu
maik kissé magasabb értéket mutattak a vizsgált mintában (p<0,05 szignifikancia-szinten 
az átlagok közötti különbség 0,11).
70



A nevelési vizsgálat szerepe az iskolaértékelésben

A gyermekeket legjobban a jó iskolai teljesítmény elérése ösztönzi a tanulásra. Eb
ben a tekintetben a legegységesebb a vizsgált minta. A gyerekek 70%-a tartja nagymér
tékben, vagy teljesen jellemzőnek (négyes és ötös a skálán) ezt a motívumot önmagára, s 
csak két százalékuk nyilatkozott úgy, hogy ez rá egyáltalán nem jellemző. A 4. ábra az 
egyes motívumcsoportok eloszlását mutatja ötös skálán.

Isk. teljesítmény Távlati célok Megismerés Jutalomvágy Kortárscsoport Kudarckerülós

4. ábra
4 tanulási motívumok faktoronkénti gyakorisági eloszlása százalékban

A tanulmányi eredménnyel való elégedettség befolyásolja, hogy a gyermekek szeret- 
nek-e iskolába járni (4. táblázat), de más szempontokból is jelentős adat, például ön
értékelésüket, énképüket tükrözi, utalhat a gyermek személyiségfejlődése szempontjából 
egészségtelen folyamatra. A 12. táblázatban részletesen bemutatom a tanulmányi átlag és 
az azzal való elégedettség összefüggését.

A minta közel fele jó tanuló, eredményével azonban alig több, mint negyede elége
dett. Az elégedettség átlaga mind a négy csoportban közepes körüli, a kitűnő és az elég
séges tanulók értékelése között nincs szignifikáns különbség. Úgy tűnt, hogy a tanulmá
nyi eredmény és az elégedettség között nincs szoros összefüggés. A korrelációszámítás 
bizonyította feltételezésemet (13. táblázat).
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72. táblázat. A tanulmányi eredménnyel való elégedettség néhány jellemzője

Tanulmányi
eredmény

Arányuk a 
mintában 

(%)

Elégedettség a tanulmányi eredménnyel (%) Elégedettség*
5

(++)
4

(+)
3

(o)
2
(-)

1
(- -)

átlaga szórás

Kitűnő 13 11,02 15,25 28,81 35,59 9,32 2,83 1,14
Jó 35 0,86 22,41 56,32 16,38 4,02 3,00 0,77
Közepes 37 1,10 29,01 45,30 19,61 4,97 3,02 0,86
Elégséges 15 8,72 10,74 36,91 29,53 14,09 2,70 1,11

Minta átlaga, 
szórása: 6,55 21,90 45,96 22,21 3,38 2,94 0,914

* Ötös skálán

13. táblázat. A tanulmányi eredménnyel való elégedettség korrelációs mátrixa

Változók Szülei iskolai vég
zettsége

Tanulmányi ered
ménye

Elérendő iskolai 
végzettség

Teljesítményével elégedett 0,084** 0,037 n.s. 0,204**
Elérendő iskolai végzettség 0,352** -0,047 n.s. -

Tanulmányi eredménye -0,169** - -
Megjegyzés: ** p<0,01; nem szignifikáns: szinten szignifikáns

Tapasztalatok és fejlesztési feladatok

A vizsgálat összetettsége miatt tanulmányomban azokat az eredményeket emeltem ki, 
melyek hozzájárultak a vizsgálat fö céljainak eléréséhez. Az iskolák nevelőmunkájának 
fejlesztéséhez szükségesnek bizonyultak az itt mellőzött témakörök is, az iskolai értéke
lés, a tantárgyi motiváció és a szülők segítő attitűdjének vizsgálata (lásd 2. táblázat).

Egyik célom a vizsgálatba bevont korcsoport iskoláról való gondolkodásának feltá
rása volt a kiemelt területeken. A fenti eredmények bizonyítják, hogy a gyermekek is
kolaértékelése erre a korra már kialakult, értékelő feladatukat komolyan veszik, s vála
szaikban legtöbb esetben tetten érhetőek az iskola nevelési értékei. A kérdésekre nem 
válaszolók aránya a feladatok többségénél nem haladta meg a fél százalékot, kivéve a di
ákok és a tanárok legfőbb értékeinek megfogalmazását kérő feladatban (’Legfontosabb, 
hogy egy diák...’ és a ’Ha én tanár lennék...’ kezdetű mondatok befejezése), itt a tanu
lók öt, illetve tizennégy százaléka nem válaszolt. Úgy tűnik, hogy a legérzékenyebb 
pontok nyílt válaszként (saját kézírással) való megfogalmazását sokan nem vállalták.

Tapasztalataim több esetben nem egyeztek a „pedagógiai köztudatban” meglévő is
meretekkel és gondolatokkal a 12-13 éves gyermekekről, iskolaértékelésüket befolyá
soló tényezőkről. Természetesen a 978 fős minta alapján nem áll szándékomban általá
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nos következtetéseket levonni, de több területen felvetődik a továbbgondolás lehetősége 
és szükségessége. A következőkben a három bemutatott témakör, az iskolához, az osz
tályközösséghez, és a tanuláshoz való viszony tapasztalatait összegzem.

Az iskolához való viszony

E kérdéskörben először azt vizsgáltam, hogy szeretnek-e a gyermekek iskolába járni, 
majd iskolaértékelésükre vonatkoztak a kérdések, melyekben az iskola általános értékei, 
s a nevelőmunkája során megteremtett ideális tanár és diákkép szerepeltek.

Szeretnek-e a gyermekek iskolába járni?

A kapott kép összességében rosszabb, mint a PISA vizsgálat magyar eredményei, ha
sonló a nemzetközi egészségnevelési vizsgálat tapasztalataihoz. A különböző nagyságú 
településeken lakó gyermekek között jelentős a különbség e kérdésben, a városban lakó
ké szignifikánsan alacsonyabb (átlag: 3,0), mint a falvakban lakóké (3,4).

Az iskolák számára jelentős kérdés, hogy mi az oka a gyermekek véleményének. In
doklásukat elemezve ugyanazoknak a tényezőknek a pozitív és a negatív megjelenésével 
is jelentős mértékben találkoztam a teljes minta vizsgálatakor. (Az egyes iskolák tekin
tetében az arányok eltolódtak, az egyéni elemzésekben jól látható volt a minta átlagától 
való eltérés. A három párhuzamos osztállyal rendelkező iskoláknál ez a különbség in
kább az osztályok között jelentkezett.) A gyermekek pozitív és negatív indokai hét ok 
köré csoportosultak. Az iskolába járni szerető gyermekek a társak, a tanulás, a tanárok és 
a légkör szerepét emelték ki, az iskolához negatívan viszonyulók a tanárok, a tananyag, a 
tanulás, és a légkör problémáit jelölték meg (a leírt csökkenő sorrendben). Utóbbi cso
port indokai között szerepelt egyéb indok is, a válaszolók hat százaléka nem szeret korán 
kelni.

A társak, barátok szerepe a legjelentősebb pozitív indok, negatívként direkt módon 
nem fogalmazódott meg. Az iskola negatív légkörét panaszolok között azonban sokan a 
fizikai bántalmazásra, csúfolásra (megalázásra) hivatkoztak, voltak, akik konkrétan 
megjelölték pedagógusaikat, mások pedagógusaikat is hibáztatták, amiért nem veszik 
észre, nem büntetik a gyerekek viselkedését, s voltak, akik egyértelműen a gyerekeket 
bűnösségét fogalmazták meg. Az indokok összetettsége miatt nem lehetett egyértelműen 
meghatározni, mekkora a társak szerepe, és mekkora a tanároké, ezért ezt az véleményt a 
légkör elemei közé soroltam.

A tanulás mint indok kicsit többször került elő a pozitív (8,8%), mint a negatív 
(7,4%) oldalon. E kérdésben azonban az egyes iskolákban, osztályokban jelentősen más 
volt a kép. Befolyásolta, hogy egy osztály valamilyen szempontból válogatva volt-e ko
rábban.

A tanárok személyével kapcsolatban kétszer annyian indokolták az iskolához való 
pozitív viszonyukat (a tanárok megértők, segítőkészek stb.), mint a negatívat Utóbbiak 
az igazságtalan tanárok miatt nem szeretnek iskolába járni (a tanulók 1,8%-a).

A tanárok fő tevékenysége, a tanítás, illetve annak minősége a gyermekek 2%-ánál 
pozitívum („érdekes a tanítás”), 15%-ánál azonban az iskolához való negatív viszony
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oka. A negatív indokok közül ezzel magyaráztak a legtöbben. Szövegszerűen a tanítás 
unalmasságát, sablonosságát, egyhangúságát említették -  természetesen többnyire saját 
stílusukban fogalmazva. Érdekes volt azonban, hogy a tanulók egy része a pedagógiai 
szakkifejezéseket alkalmazta -  például a módszer, szemléltetés, számonkérés, a tananyag 
feldolgozása szavakat -  s megfogalmazásaikból szakmai „bennfentesség” áradt. Valószí
nűsíthető, hogy nem a gyenge tanulmányi eredményt elérő gyermekek vélekedéséről van 
szó. A negatív okok közül második legmagasabb értékkel a tananyag mennyisége szere
pelt. A nevelési programhoz kapcsolódó konkrét tervezéskor e kérdéskör elemzése jelen
tős, hisz az iskolának reagálnia kell a felmerült kérdések megoldására. A szöveges vála
szok olvasása közben érződött, hogy a gyermekek felelősséggel és átgondoltan válaszol
nak. Elgondolkodtató, hogy a megkérdezett tanulók 40%-a szeret csak iskolába járni 12- 
13 éves korában. Hogyan fognak ők „élethosszig” tanulni?

Az egyes iskolákat összehasonlítva ez az arány is nagy szórást mutat, jellemző, hogy 
helyenként alig vannak tanulók az egyik vagy másik szélső kategóriában. Minden eset
ben fontos azonban az iskolák elemzésénél az egyes okok megléte és azok gyakorisága 
is. A statisztika elemzése megmutatja a negatívumokat, amelyeket feltétlenül orvosolni 
kell, s ha csak néhány százaléknyi is az a gyermek, aki azért nem szeret iskolába járni, 
mert ott bántják, vagy mert a tanárai igazságtalanok, azokra is oda kell figyelni. Ezek a 
tanulók jellemzően egy adott osztályban gyűlnek össze, s problémáik az évek múlásával 
valószínűleg fokozódnak.

Mit tehet az iskola annak érdekében, hogy a gyermekek jobban szeressenek iskolába 
járni? A kérdés megválaszolásához megvizsgáltam, hogy a kérdőívben szereplő változók 
közül melyek befolyásolják jelentősen az iskolához való érzelmi viszonyt (4. táblázat). A 
hatások 45%-a vált ismertté, mely hét tényező összhatásaként jött létre. Ezek közül ötöt 
tud befolyásolni az iskola:

1) A tantárgyi motiváció szintjét minden szaktanár saját tantárgyának megszeretteté
sével, érdekesebbé, változatosabbá tételével;

2) Az osztály érzelmi klímáját tudatosabb nevelőmunkával, a gyermekek együttes 
élményének megteremtésével, olyan módszerek tanórai használatával, melyek se
gítenek az egyén fejlődésében és a közösségi munka megtanulásában (pl. pro
jektmunka);

3) Az iskola nevelési környezetét annak tudatosabb formálásával -  a tanári munka, a 
módszertani kultúra fejlesztésével;

4) A tanulók érdeklődésének növelését a következő módon: a tantárgyi motiváció 
fejlesztéséhez kapcsolva a felfedező tanulás módszereinek használatával lehető
séget teremteni arra, hogy a gyermekek kérdezhessenek, kutathassanak, érdekeltté 
váljanak a tanulásban;

5) A tanulmányi munkával való elégedettség növeléséhez tudatosan kell segíteni a 
gyermekeket önmaguk jobb megismerésében, önértékelésük javításában, hogy el 
tudják fogadni és reálisan tudják értelmezni eredményeiket (a vizsgálat tapaszta
latai szerint az elégedettség nem függ a tanulmányi eredménytől, 12. táblázat).
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Iskolaértékelés tanulói szemmel

Az iskolához való érzelmi viszony tanulságainak elemzése után be szeretném mutat
ni, hogyan értékelik a gyermekek iskolájukat? A gyermekek iskolaértékelését többféle 
módon kértem, a válaszokat most együtt értékelem, rendezési szempontként az állítások
ból kialakult három faktort tekintem a gyermekek által megadott fontossági sorrendben.

A nevelési környezet faktor elemei közül legmagasabb értéket a tananyag hasznossá
ga kapott (átlag: 4,4), a pedagógusok nevelömunkája e területen eredményes volt. Taná
raik igazságosságának és pontosságának megítélésekor azonban már jelentősen romlott a 
kép (átlag: 3,7), de a negatív vélemény szerencsére nem volt egységes.

Iskolájuk értékelésekor a negatívumok sorában a legtöbb diák a tanárok személyét és 
módszereit (27%), másodikként az értékelés visszásságait (14%) jelölte meg. Keveseb
ben voltak, akiknek ellenkező véleményük alakult ki. A megkérdezettek 16%-a iskolájá
ban a pedagógusok, 6%-a szerint a tanulás a legjobb.

Milyen kép alakult ki a gyermekekben az „ideális tanárról”? Tanárként mely értéke
ket utánoznák? A tanulók fele a gyermekszeretet az igazságosság és a segítőkészség 
egyikét tartotta legfontosabbnak. Minden negyedik tanuló gyermekszerető és nyugodt 
lenne pedagógusként -  tartalmilag ez a két elem a gyermekek gondolkodásában szorosan 
összekapcsolódik.

A következő tulajdonságcsoport -  melyek elemeit a megkérdezettek harmada fogal
mazta meg -  a demokratikus viselkedés és gondolkodás igényét határozza meg, olyan 
pedagógust, aki egyenlőnek tekint mindenkit, döntéseiben körültekintő, jó kapcsolata 
van a gyerekekkel és igazságosan osztályoz. A tanítással kapcsolatban fontosnak tartot
ták, hogy a pedagógus adjon javítási lehetőséget, serkentse tanulásra és segítse a gyere
keket, jól tanítson és írasson kevesebb dolgozatot.

Milyennek kell lennie egy diáknak? Milyen értékrend alakult ki a gyermekekben az 
évek során? Az ideális diák fegyelmezett, szorgalmas és jó tanuló. Fontos még a maga- 
biztosság, kiegyensúlyozottság, s az is, hogy az illető okos legyen. Láthatóak a tanári- 
szülői értékek. A tíz tulajdonság közül, melyeket megfogalmaztak, minden második ta
nuló olyant nevezett meg, mely szoros kapcsolatban áll az adottságokkal, képességekkel, 
tehát ami nehezen változtatható. A lista utolsó két eleme pedagógiai szempontból tanul
ságos: a gyermekek kis csoportja szerint legfontosabb, hogy egy diák elég odafigyelést 
kapjon, segítsenek neki, foglalkozzanak vele (43 fő), és hogy kedves, megértő legyen 
(25 fő).

Az iskola tárgyi környezetéi értékelve az eszközellátottságot általában jónak ítélték, a 
gyermekek 10%-a azonban jelentősen fejlesztené azt. Megnevezett kívánságaik többnyi
re túllépték az anyagilag megvalósítható kereteket. A tisztasággal, a személyi és tárgyi 
környezet biztonságával azonban nem voltak megelégedve. Az iskola érzelmi környeze
téi a gyermekek átlagosan megfelelőnek értékelték, a vélemények azonban széles skálán 
szóródtak.

Ha kiemeljük a pedagógiai program illetékességi körébe tartozó elemeket, ugyano
lyan mértékben találunk pozitívumokat, mint negatívumokat (52%), a megnevezett ele
mek, illetve arányaik azonban eltérőek. Pozitívumként négy, negatívumként hét elem 
szerepel.
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Az iskolában legjobbként a szakkörök (24%) és az iskolai rendezvények (11%) 
meglétét és minőségét emelték ki. Meglepő volt, hogy a szigorú követelmények (8%) és 
a fegyelem (3%) is megjelent a listán. Érdekes volt a gyermekek indoklása, akik szinte 
kivétel nélkül visszaadták szüleik vagy nevelőik szavait, a továbbtanulás sikere és a jövő 
megalapozása különféle meghatározásait. Negatívumként, megváltoztatni szükségesként 
e témakörben elsőként az értékelés rendszerét és módszereit (14%) nevezték meg. Ezt a 
fegyelem követte, melynek növelését, egységes megkövetelését (10%) kívánták. A diá
kok jogainak növelését, valamint a nekik és velük szervezett rendezvények gyakoribbá 
tételét is szerették volna (8-8%). Kicsit alacsonyabb arányban, de megfogalmazódott a 
tantárgyszerkezet módosításának és a tanulói terhelés egyenletesebbé tételének, illetve 
csökkentésének igénye (6-6%).

Az iskolához való viszony általános megállapításai nem egységesen jellemezték a 
teljes mintát. A településtípusonkénti eredményeket vizsgálva kitűnt a nagyközségekben 
tanulók jellegzetes gondolkodása, akik az iskola tárgyi környezetét magasra értékelték, 
az érzelmi környezet megítéléskor azonban a minta csoportjai közül a legalacsonyabb 
pontértékeket adták. A nevelési környezet megítélésében a nagyvárosban lakó gyerme
kektől tért el szignifikánsan a véleményük, akik az összes többi tanulónál rosszabb vé
leménnyel voltak a tanári pontosságról, igazságosságról. Jellegzetes vonásokat mutattak 
a nagyvárosi gyermekek is, a fent említetten túl abban, hogy az iskola érzelmi környe
zetét ők tartották a legjobbnak, tárgyi környezetüket azonban legalacsonyabbra értékel
ték. Véleményeltérés volt a nemek között is, a lányok iskolához való viszonya sokkal 
jobb.

A nevelési programokban érdemes a fentiek alapján néhány sajátos feladatot megfo
galmazni, ennek szükségessége több helyen is látszik.

1) Általánosan jellemző kritikus pont a magán- és köztulajdon biztonsága és az iskola 
tisztasága. Mindegyik tényező javításához két oldalról szükséges hozzáfogni, egyrészt az 
iskolavezetés oldaláról az objektív feltételek megteremtésének, másrészt nevelési fela
datként.

2) A következő problémacsoport a pedagógusokkal kapcsolatos. Mindhárom megkö
zelítésben elgondolkodtató eredmények születtek, melyek elemzése és megoldása a ne
velőtestületek feladata. A gyermekek értékelése és elvárásai tükröt tartanak eléjük, diag
nosztizálják az eredményeket és a negatívumokat.

3) A tanórán kívüli tevékenységek áttekintése a következő lehetséges feladat. A 
minta harmada tartotta iskolája legnagyobb értékének a szakköröket, sportköröket és 
rendezvényeket, ezek a gyermekek azonban nem egyenletesen oszlottak el a különböző 
iskolákban. Nevelési-oktatási szempontból közismerten hasznosak e tevékenységek, jó 
lenne megteremteni szervezésük -  anyagi és személyi -  feltételeit.

Az osztályközösséghez való viszony

Az osztályközösséghez való viszonnyal összességében nem lehetünk elégedettek. A 
közepesnél alig jobb átlag azt mutatja, hogy nem alakultak ki az osztályközösségek a kí
vánt mértékben. Természetesen az egyes osztályok között nagy a különbség, sokszor 
még egy iskolán belül is. Az osztály önértékelésekor legmagasabb átlagértéket az osz
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tályhoz való érzelmi kötődés kapta, a szórás azonban itt a legnagyobb (1,34). Kifelé 
mutatott képük elemei alkotják a listavezető értékeket, de ezek sem magasak (3,3 és 3,8 
közöttiek -  ötös skálán).

Érzelmi kapcsolataik társaikkal és tanáraikkal közepesek. Általában nem alakult ki az 
osztályokban az a biztonságot nyújtó érzelmi légkör, amely a gyermekek fejlődéséhez 
szükséges lenne. Az általuk vázolt kép szomorú: nem fogadják el egymást, az erőszak 
jelen van az osztályok zömében (erőszakmentesség átlaga: 2,8), a munkát segítő fegye
lem szinte mindenütt hiányzik (mintaátlag: 2,16). Elgondolkodtató, hogy milyen kevesen 
érzik úgy, hogy osztályukat szeretik a tanárok. A vizsgált minta ötfokozatú skálán mérve 
3,05-os átlagértékkel és a vizsgált tényezőkhöz képest legegységesebben gondolja így.

Visszatekintve az iskolához való viszony elemzésére, az adatsorok több ponton 
összecsengenek. Az iskolába járni szerető gyermekek válaszaiban a legerősebb motívu
mot a barátok, a társaság jelentik, de megjelenik a jó légkör is az indoklásokban. A 
gyermekek egy része azért nem szeret iskolába járni, mert ott csúfolják, bántják. Az 
összes gyermek adatait figyelembe véve az osztály érzelmi légköre a második legmaga
sabb magyarázó értékkel rendelkezik (5,6%) az iskolába járás kérdésében. Sok függ te
hát attól, hogy az adott iskola adott osztályában milyen a tanulók közötti és a pedagógu
sokkal való kapcsolat.

A nemek szerinti összehasonlítás során a lányok véleménye általában szignifikánsan 
jobb, az osztály külső képének megítélésében azonban nem találunk jelentős különbsé
get. Ennek egyik oka lehet, hogy a versenyeken, rendezvényeken a gyerekek együtt 
vesznek részt, közösen is értékelik munkájukat, egyéb területeken azonban hatodik év
folyamban már elkülönülnek.

A különböző méretű településeken tanuló gyermekek véleménye jelentősen eltért a 
tanárokkal való érzelmi kapcsolat, a fegyelem és az erőszakmentesség megítélésében. A 
különbségek a falvak és a nagyvárosok tanulói között jelentősek, utóbbiak véleménye 
mindhárom esetben sokkal rosszabb. A fegyelmezettség és az erőszakmentesség értéke
lése a település méretével fordítottan arányos.

Az osztályközösséghez való viszonyról kialakult képet egyrészt iskolai-, másrészt 
osztályszinten szükséges elemezni. A feladatok és fejlesztő tevékenységek megtervezése 
előtt hasznos lehet többszempontú szociometriával is kiegészíteni a vizsgálatot. A fo
lyamatorientált értékelés részeként egy év elteltével az osztályközösséghez való viszonyt 
ismételten szükséges lenne mérni és értékelni.

A tanuláshoz való viszony

Tanulási motívumaik rendszerében az iskolai teljesítmény elérése, a jó jegyek szerzé
se, illetve már ebben a korban a továbbtanulás a legkiemelkedőbb. Az iskolai teljesít
ményszükséglet bizonyult a legmeghatározóbb motívumcsoportnak a tanulók motívum
rendszerében, ezt követte a továbbtanulás, majd a megismerés.

Nemek közötti különbséget a hat faktor között kettőben találtam, a lányok magasabb
ra értékelték az iskolai teljesítmények szerepét, s némileg magasabb megismerési szük
ségletük is. Településtípusonként az értékelt elemek negyedében voltak jelentős különb
ségek. A jó jegyek megszerzése és az otthoni jutalom a városban tanuló gyermekeket
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ösztönözte leginkább, a megismerési vágy (önálló kutatómunka) és a továbbtanulás ki
emelt szerepe a nagyvárosi tanulókat jellemezte a többieknél nagyobb mértékben.

Talán a megállapítható „felnőtt értékrenddel”, teljesítmény- és jegycentrikussággal 
függ össze, hogy a megkérdezett gyermekek nem elégedettek elért eredményeikkel (át
laguk ötös skálán 2,94). Összességében nem volt szignifikáns különbség a különféle ta
nulmányi eredményt elérő gyermekek önértékelése között. Elégedettségük független volt 
tanulmányi eredményüktől, jelentősen függött azonban szüleik iskolai végzettségétől. 
Utóbbi befolyásolta azt is, hogy milyen iskolai végzettséget szeretnének elérni, s nem a 
tanulmányi eredményük.

Az iskolai vizsgálatok során a most kiemelteken túl a tantárgyi motivációnak és a 
szülők tanulást segítő tevékenységének értékelése is jelentős szerepet kap, a tanulási 
motiváció fejlesztéséhez szükséges iskolai stratégiát csak e tényezők együttes figyelem
be vételével lehet kialakítani. Iskolánként szükséges elemezni, hogy mennyire felel meg 
a pedagógiailag optimálisnak a gyermekek önértékelése, értékrendje, motivációs rend
szere, milyen konkrét feladatok fogalmazhatók meg a tantárgyi motiváció eredményei
ből, s hogyan lehet segíteni a szülők tanulást támogató attitűdjét, tevékenységét.

Az eredmények azt mutatják, hogy szinte mindenütt szükséges a hetedik évfolyam 
nevelőmunkájában kiemelt feladatként kezelni a gyermekek önismeretének és önértéke
lésének fejlesztését, ezzel is segítve helyes pályaválasztási döntésüket.

Összegzés

Tanulmányomban bemutattam, hogy a nevelésnek vannak jól mérhető szegmensei, utal
tam arra, hogy miként lehet a vizsgálat eredményeit a napi gyakorlatba építeni, s a fela
datokra, amelyek az eredményekből adódhatnak az egyes iskolák nevelőmunkájában. 
Elemeztem a 12-13 éves tanulók iskolaértékelését, gondolkodásukat iskoláról, osztály
ról, tanulásról. A vizsgált területek mögött felfedezhetőek voltak azok a tudatos és nem 
szándékos nevelő hatások, melyek hatására a gyermekek értékrendje kialakult.

Az iskolák folyamatorientált nevelőmunkájába beépíthető az általam elvégzett vizs
gálat. Ideális esetben az általános iskolába kerülő gyermekről teljes kép készülhet (pl. 
DIFER mérőeszköz és háttéradatok felvételével), majd az első osztály végén vizsgálha
tók az általam bemutatott területek a kicsik számára kifejlesztett egyszerű, rajzos kérdő
ívvel. Negyedik és hatodik osztályban a következő nevelési szakasz megtervezéséhez a 
tanulmányban bemutatotthoz hasonló átfogó nevelési vizsgálat szükséges.

Az iskolák nevelési programjai akkor lesznek hosszú távon hatékonyak, ha a helyi 
sajátosságok figyelembe vételével készülnek, s a diagnosztikus nevelési vizsgálatokra 
alapozva az iskolák rendszeresen mérik munkájuk hatását, „hatékonyságát”. A cél, hogy 
az iskola világa olyan emberi értékeket közvetítsen, építsen a gyermekekbe, amelyek 
biztos alapul szolgálnak majd a felnőtt világban való boldogulásukhoz.
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ABSTRACT

MÁRIA HERCZ: THE ROLE OF AN EDUCATIONAL COMPONENT IN SCHOOL EVALUATION: 
HOW 12- TO 13-YEAR-OLDS THINK ABOUT THEIR SCHOOLS

This paper examines one com ponent of school evaluation, the assessment of the educational 
efforts targeting students’ whole personality. The research reported here aimed at (1) 
mapping 12 to 13 year old students’ thinking, especially their attachment to their classmates 
and schools as well as attitudes to learning, (2) giving an internal evaluation of the 
educational programs of schools and (3) outlining a process oriented school evaluation 
model. The following questions were posed: Do children like to go to school? Why? What 
can schools do to change the situation? How do children see their school? What do they 
consider to be its greatest advantages and problems? How do they relate to their class? What 
motivates them to learn? Are they satisfied with their academic achievement? The sample 
was comprised of 978 students from Fejér county, Hungary, studying in schools of different 
socio-economic composition in settlements of various sizes. It was hypothesised that 
educational efforts have segm ents which can be assessed accurately, and the definition of 
which can inform structured, child-centred education. The evaluation 12- and 13-year-olds 
give can reflect the educational influences they have been exposed to at school. The paper 
outlines the conceptual and methodological framework of the research. The presentation and 
discussion of the results is complemented with suggestions regarding the developmental tasks 
schools should undertake and the outlines of a possible model o f  process oriented educational 
efforts.
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A KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉG 
FEJLETTSÉGÉT JELZŐ TÉNYEZŐK

Molnár Gyöngyvér
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék

A tudás társadalmának komplex és gyorsan változó világában a sikeres életvitelhez már 
nem elegendő egy állandó, speciális tudásbázis, hanem örökösen megújuló, különböző 
összetett helyzetekben is használható tudásra van szükség. Ennek megfelelően a nemzet
közi és hazai felmérések szervezői egyre inkább törekednek arra, hogy a tanulók tudásá
nak ne csak egy apró szeletét, hanem minél több rétegét megvizsgálják.

A tanulmány alapjául szolgáló vizsgálat során a tanulók tudásának négy rétegét kü
lönböztettük meg: (1) a mennyiségi tudást jellemző iskolai jegyek által mérhető tudást; 
(2) a tudásszintmérő tesztekhez, iskolai dolgozatokhoz hasonló feladatlapokon nyújtott 
teljesítményeket; (3) az újszerű, életszerű helyzeteket bemutató feladatlapokon nyújtott 
teljesítményeket; valamint (4) a tudás minőségét. Az első kettő mérésére felhasznált 
tesztekkel azt tudjuk megállapítani, mennyire tanulták meg a diákok az iskolai tananya
got. Ha a diákok tényleges, alkalmazható, minőségi tudásáról szeretnénk többet megtud
ni, akkor olyan újszerű, életszerű helyzeteket bemutató feladatlapot kell összeállítanunk, 
amely feladatokkal közvetlenül nem találkozhattak az iskolában, ha pedig a tudás minő
ségét akarjuk vizsgálni, akkor azt az iskolai tananyaghoz közvetlenül nem kötődő képes
ségmérő tesztekkel tehetjük (Csapó, 1998a). A felmérés során ezt a négy szintet (1) az 
iskolai osztályzatokra is rákérdező háttérkérdőívvel, (2) a matematika és természettudo
mányos tesztekkel, (3) az ezekkel strukturálisan analóg sokoldalú komplex probléma- 
megoldó feladatlapokkal, illetve (4) az induktív gondolkodást szóanalógiák segítségével 
vizsgáló részteszttel mértük fel.

Miután a mindennapi életünk során felvett információk jó része írott formában jut el 
hozzánk, ezért nemcsak a fenti komplex problémamegoldó feladatlapok, hanem minden
napi életünk problémáinak megoldásában is meghatározó szerepet játszik az olvasás, an
nak figyelembe vétele, vajon a diákok megértik-e a megoldandó feladatokat, olvasási 
képességük mennyire befolyásolja teljesítményüket. Ezért az előfelmérés mérőeszközeit 
(Molnár, 2002) kiegészítettük egy olvasási képességet mérő teszttel is. Ennek következ
tében a kitüntetett PISA által három területet: az olvasást, a matematikai és természettu
dományos műveltséget (OECD, 2000) a jelen vizsgálatban egyaránt lefedtük.

A komplex problémamegoldás vizsgálata nemzetközi szakirodaimának áttekintésétől, 
valamint a komplex problémamegoldó és a strukturálisan azonos problémákat a megszo
kott, iskolásított kontextusban tartalmazó explicit matematika- és természettudományos 
tesztek, illetve az induktív gondolkodást vizsgáló feladatlapok részletes ismertetésétől

81



Molnár Gyöngyvér

ebben a tanulmányban eltekintünk. Ezek áttekintését másutt már elvégeztük (Molnár,
2001, 2002).

A felmérés mintája, a mérés lebonyolítása és szerkezete

Vizsgálatunkban 5337 tanuló vett részt három magyarországi város: Miskolc, Pécs és 
Szeged általános- és középiskoláiból. Az adatfelvételre 2002 tavaszán helyi tanárok se
gítségével, tanórai keretek között került sor. Minden egyes teszt kitöltésére egy teljes ta
nítási óra állt a diákok rendelkezésére. A mérőeszközök kitöltése során a diákok nem 
használhattak semmilyen segédeszközt. Az általános iskolákban a harmadikos évfo
lyamtól kezdve a végzős tanulókig minden évfolyam részt vett az adatfelvételben, a kö
zépiskolákban kilencedik évfolyamtól a tizenegyedik évfolyamig terjedt a résztvevők 
köre. Első és második osztályban az olvasási nehézségek miatt nem alkalmazhattuk 
tesztjeinket. A minta főbb tulajdonságait az 1. táblázatban adjuk meg.

1. táblázat. A felmérés mintájának jellemzése

Évfolyam N
Osztályok száma 
( Középiskolában: 

Szki. /  Gimn.)
Lányok aránya {%) Tanulmányi átlag

3. 591 24 51 4,29
4. 580 23 52 4,21
5. 564 23 49 4,09
6. 590 23 50 3,96
7. 564 24 51 3,86
8. 573 25 49 3,93
9. 665 10/10 58 3,71
10. 634 11/9 57 3,62
11. 576 9/9 60 3,72

Összesen 5337 200 53 -

A vizsgálatban az összes évfolyam kitöltötte a korosztályának megfelelő szintű, 
komplex problémamegoldást vizsgáló feladatlapot, a háttéradatokra vonatkozó kérdő
ívet, az induktív gondolkodást szóanalógiákon keresztül vizsgáló résztesztet és az olva
sási képességet vizsgáló tesztet. Ezen túl a páratlan évfolyamosok megírták a matemati
katesztet, a páros évfolyamra járó diákok pedig a természettudományos kérdéseket fel
ölelő tesztet töltötték ki. A komplex problémamegoldó, matematika, és természettudo
mányos tesztsorozatokon belül három életkori szintet határoztunk meg. Az első szintű 
feladatsorokat a harmadik, negyedik és ötödik osztályos diákok írták, az első és harma
dik szint tesztjeiből fele-fele arányban adódó második szintű feladatsorokat a hatodik, 
hetedik és nyolcadik osztályosok töltötték ki, míg a legnehezebb problémákat tartalmazó
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harmadik szintű feladatsorokat a középiskolások kapták. Az 1. ábrán a megfelelő szintek 
jelölésével bemutatjuk a felmérés összeállításnak szerkezetét.

Természettudomány
és Kérdőív Г~Г~1 П П  I II. I I III. I

Matematika ____
és Kérdőív I I. 1 I I. 1 I H. I I III. I

Induktív Gond. I

Komplex probl. I Z ZZ1 1 ____ îîL_____
Évfolyam 3 4 5 6 7 8 9  10

1. ábra
A felmérés szerkezete: szintek és összeállítás

ЕЖИ

ti

A felmérés során használt feladatlapok

Az előfelmérés tapasztalatai alapján (Molnár, 2002) kisebb változtatásokat végeztünk 
a komplex problémamegoldó gondolkodást vizsgáló feladatlap-sorozaton. Minden lehet
séges esetben a zárt kérdéseknél felkínált három válaszlehetőséget kiegészítettük egy 
harmadik disztraktorral, azaz az eddigi három helyett most négy válasz közül kellett a 
diákoknak eldönteni, melyik az egyetlen helyes megoldás. A kismintás mérés eredmé
nyeinek itemkihagyásos reliabilitáselemzése segítségével kiszűrtük a rosszul mérő fela
datokat, helyettük új problémákkal egészítettük ki a megfelelő szintű teszteket, illetve 
minden egyes szinten növeltük az adott feladatlap itemeinek számát, ami szintenként 
ugyancsak további feladatokat jelentett. Példaként bemutatunk egy problémát az első (2. 
ábra) és egyet a harmadik szintű feladatlapról. A harmadik szint egyik kérdése: „Azt sem 
értem, hogy amikor 10.000 méteres magasságban voltunk, és a kinti hőmérsékletet jelző 
órán -35°C volt, akkor miért a légkondicionálót működtették és nem a fűtést kapcsolták 
be. Miért?”. (A komplex problémamegoldó feladatlap-sorozat összes problémáját be
ágyaztuk egy családi utazás történetébe, ami az első szinten kezdődik el és a harmadik 
szinten fejeződik be.)

Az olvasás teszt összeállítása során törekedtünk arra, hogy minél jobban lefedjük a 
problémamegoldó feladatlapon előforduló szövegtípusokat, valamint minél jobban meg
közelítsük a PISA olvasásról alkotott definícióját (Lesekompetenz, reading literacy): az 
olvasási kompetencia írott szövegek megértését, használatát jelenti, hogy a szövegek ál
tal céljainkat meg tudjuk valósítani, ismereteinket tovább tudjuk fejleszteni és részesei 
legyünk a társadalom életének (Deutsches PISA-Konzortium, 2001). A meghatározásból 
is kitűnik, hogy olvasás alatt nem csak egyféle, általában folyékony szöveg olvasásáról 
van szó, hanem az olvasási tevékenységek széles skálájáról.
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Tizenegy órakor keltem fel és nagyon 

éhes voltam. A konyhaasztal tele volt 

finomságokkal. Mit egyek? Melyik tar

talmazza a legtöbb tápanyagot?

А В C D

Jól teleettem  magam.

2. ábra
Egy példa az első szintű komplex problémamegoldó feladatlapról

Az olvasásteszt első két feladatában nem a hagyományos értelemben vett folyékony 
szöveg olvasási képességét vizsgáltuk, hanem az információk képszerű bemutatásának 
(diagram, kép, táblázat) olvasási képességét. Az első feladatban egy grafikonról kellett a 
diákoknak különböző információkat leolvasni, a másodikban pedig egy menetrendben 
számos zavaró információ között megtalálni a kérdések megválaszolásához szükséges 
adatokat (3. ábra). Az olvasásteszt első fele a problémamegoldó feladatlapon felmerülő 
problémák megoldásához segítségül adott információk szelektálásával analóg olvasási 
technikát mért. A teszt nagyobb részét kitevő, Józsa Krisztián által összeállított harma
dik feladat, hasonlóan a komplex problémamegoldó feladatlapon szereplő történethez, 
folyékony szöveg megértését vizsgálta különböző feladatokon (pl.: a szöveggel kapcso
latos állítások igazságának eldöntése, mondatok kiegészítése a megadott szöveg alapján, 
információk szelektálása stb.). A tesztben szereplő 25 item közül (10+15) 22 nyitott kér
dés volt.

A feladatlapok kvantitatív adatelemzése során a változókat dichotóm változóként ke
zeltük. A helyes válasz 1, a helytelen 0 pontot ért. A mérőeszközök értékelése, az egyes 
itemek súlyozása nemcsak a klasszikus, hanem a modern tesztelmélet alapján is megtör
tént. Ebben a tanulmányban részletesebben a klasszikus tesztelméleti elemzéseken belül 
az összefüggés-vizsgálatokra térünk ki.
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Válaszolj az alábbi menetrenddel kapcsolatos kérdésekre!

BÉKÉSCSABA
INDUL ÉRKEZIK

Idő Állomás Idő Állomás Idő Állomás Idő Állomás
1 .5 6 Bucuresti 5.50 Mezőhegyes 1 .5 1 Bucuresti 6.11 Vésztő
1 .5 9 W ien 6.30 Kötegyán 1 .5 4 W ien 6.19 Orosháza
4.20 Szolnok 6 .3 3 B u d ap est H 4 .1 5 S zolnok 6.24 Mezőhegyes
4.56 Orosháza 6 .3 8 S zeg ed 4.54 Lökösháza 6 .2 7 Arad
5.23 Lökösháza 6.49 Lökösháza 5.13 Orosháza 6.28 Szolnok
5 .2 5 B udapest 7.27 Budapest 5.15 Mezőhegyes 7 .0 4 S zeg ed
5.25 Szalonta 0  7.28 Szeged 5.16 Kötegyán H 7.12 Vésztő
H5.26 Szeged 7.30 Orosháza 5.20 Gyoma 0  7.12 Gyoma

Jelmagyarázat: vastag betű = gyorsvonat H = hétköznap 0  = munkaszüneti nap
a) Mikor érkezik vonat Kötegyánból?
b) Vésztőről az első vonattal érkezve mikor lehet tovább utazni Budapestre?
c) Hova megy az 5.25-kor induló gyorsvonat?.................................................
d) Honnan indul a hétköznap 7.12-kor érkező vonat?......................................
e) Mikor indul a legkorábbi vonat Orosházára?.................................................

3. ábra
Az olvasás feladatlap második feladata

A mérőeszközök megbízhatósága

A komplex problémamegoldást nem lehet homogén feladatokat tartalmazó tesztekkel 
vizsgálni. A feladatok nem egy egységes tudásterülettel foglalkoznak (Molnár, 2002), 
megfogalmazásuk eltér az iskolában megszokottól, komplexitásukból adódóan kevesebb 
itemet tartalmaznak, mint a hagyományos tudás-, vagy képességszintmérő tesztek, illetve 
sem tartalmilag, sem a feladattípusokat tekintve nem homogének. Ebből adódóan a tu- 
dásszintmérő teszteknél elfogadott magasabb reliabilitásmutatóknál (0,9 feletti) alacso
nyabb, de még az eredmények kvantitatív elemzésére megfelelő értékeket kapunk. A 2. 
táblázat mutatja az egyes szintek dichotóm kategóriákra vonatkozó átlagát, szórását és a 
Cronbach a-t.

A komplex problémamegoldó feladatlapok matematikai problémáival analóg, ala
csony itemszámú matematika teszt reliabilitásmutatói: I. szint Cronbach a=0,70; II. szint 
Cronbach a-0,78; III. szint Cronbach a=0,65. A természettudományos tesztek reliabili
tásmutatói az alacsony itemszám és a tudományterületek sokfélesége következtében nem 
értelmezhetőek. A teljes olvasásteszt reliabilitásmutatója: Cronbach a=0,85.
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2. táblázat. A komplex problémamegoldó feladatlapok átlaga, szórása és Cronbach a-ja

Szint 1. szint (N=1660; 
itemszám=23)

11. szint (N=1597; 
itemszám=29)

III. szint (N=1729; 
itemszám=31 )

Átlag 10,790 13,926 13,890
Szórás 4,712 5,211 4,713
a 0,814 0,828 0,766

A komplex problémamegoldás fejlődése és néhány háttérváltozó kapcsolata

Az összefüggések elemzése során annak érdekében, hogy megtudjuk, milyen ténye
zők állhatnak a komplex problémamegoldás-feladatlapokon elért eredmények mögött, 
először kapcsolatot kerestünk a komplex problémamegoldó és explicit teszten elért ered
mények, valamint a háttérváltozók (kognitív, affektiv, családi háttér, nem) között. A 
kognitív változók mint háttérváltozók és a tesztek közötti korrelációs együtthatókat a 3. 
és 4. táblázat mutatja be. (Mivel az adatokat rangskálán fejeztük ki, az összefüggések 
szorosságának jellemzésére a Spearman-féle rangkorrelációs együtthatókat alkalmaz
tunk.) A középiskolás évfolyamokra csak iskolatípusonkénti bontásban volt érdemes ki
számítani az összefüggéseket, mert feltételezhetjük, hogy a tanárok különböző értékrend 
szerint osztályoznak szakközépiskolában és gimnáziumban. A fejezet befejező részében 
az anya iskolai végzettsége alapján képzett csoportok teljesítményeinek összehasonlítása 
után kitérünk majd a teljesítmények osztályok közötti különbségére is.

A 3. táblázat alapján egyik megfigyelésünk az lehet, hogy az általános iskolás rész
mintánál minden évfolyamon szignifikáns kapcsolat van a teszteken elért eredmények és 
az iskolai osztályzatok között. Mivel a szóban forgó feladatlap nem tudásszintmérő teszt, 
ez adódhat abból, hogy a tantárgyak tanulását és a problémamegoldó gondolkodást kö
zös általános képességek (magas szintű transzfer), vagy közös speciális képességek (ala
csony szintű transzfer) kapcsolják össze {Csapó, 2001).

A legszorosabb összefüggéseket mind az első, mind a második szintű feladatsornál 
az adott szintű feladatsort megírok közül a legidősebbek jegyeivel, azaz az ötödikes, il
letve nyolcadikos jegyekkel találtuk. Ez azt jelenti, hogy ezen évfolyamok osztályzatai 
jelzik leginkább azt a fajta életszerű helyzetekben történő komplex problémamegoldó 
képességet, amit a komplex problémamegoldó feladatlapok mérnek. (A szórások az 
érintett évfolyamokon nem nőttek meg hirtelen, ezért más nem okozhatta ezt a fajta relá
ciót.) Középiskolában (4. táblázat) ezek az összefüggések már kevésbé szorosak. A 
teszteredmények és az iskolai jegyek között a legtöbb nem szignifikáns kapcsolat a tize- 
dikes gimnazistáknál és a tizenegyedikes szakközépiskolásoknál mutatható ki.
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3. táblázat. A tanulók komplex problémamegoldó feladatlapon nyújtott teljesítménye és 
a kognitív változók közötti korrelációs együtthatók általános iskolában

I. szint 11. szint
3. 4. 5. 6. 7. 8.

Matematikajegy 0,423 0,380 0,595 0,432 0,420 0,548
Fizikajegy - - - 0,370 0,425 0,491
Kémiajegy - - - - 0,390 0,407
Biológiajegy - - 0,520 0,404 0,367 0,467
Földrajzjegy - - 0,562 0,416 0,294 0,371
Nyelvtanjegy 0,326 0,322 0,519 0,326 0,384 0,492
Irodalomjegy 0,271 0,262 0,467 0,339 0,322 0,446
Történelemjegy - - 0,475 0,317 0,290 0,430
Rajzjegy - 0,184 0,231 0,152 0,185 0,297
Idegennyel v-jegy - 0,238 0,465 0,408 0,439 0,442
Tanulmányi átlag 0,281 0,364 0,558 0,415 0,398 0,511
Matematika teszt 0,447 - 0,542 - 0,501 -
Természettud. teszt - 0,453 - 0,392 - 0,541
Induktív gondolkodás 0,471 0,537 0,434 0,407 0,472 0,548

Megjegyzés: A táblázatban szereplő összes korrelációs együttható p<0,01 szinten szignifikáns, a jellel jelölt 
helyeken nem értelmezhető az összefüggés.

Mivel a ’különböző szintű tesztek eltérő arányban tartalmaznak matematika, illetve 
természettudományos (fizika, kémia, biológia, földrajz) problémákat, az egyes évfo
lyamokon sem egységes a feladatlapon elért teljesítmény és a tantárgyak szintjén tekin
tett összefüggések erősségének sorrendje. Általános iskolában a hetedikes részminta ki
vételével minden évfolyamon a matematikajegy utal leginkább a teszten elért teljesít
ményre. Hetedikben ezt megelőzi az idegen nyelv, illetve a fizikajeggyel való korreláció 
erőssége. Középiskolában kevésbé van előrejelző funkciója a matematikajegynek, sőt 
szakközépiskola tizenegyedik évfolyamán nincs is szignifikáns kapcsolat a teszten mu
tatott teljesítmény és a matematikaosztályzat között. Szerepét a szakközépiskola tizedik 
évfolyamán átveszi az irodalomjegy, tizenegyedik évfolyamán a biológiajegy, gimnázi
um tizedik és tizenegyedik évfolyamán pedig a fizikajegy. Az említett sokféle lehetőség 
miatt tantárgyanként és évfolyamonként más-más mechanizmusok állhatnak az össze
függések mögött, ami nem magyarázható mindig a tantárgy jellegével.
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4. táblázat. A tanulók komplex problémamegoldó feladatlapon nyújtott teljesítménye és a 
kognitív változók közötti korrelációs együtthatók középiskolában (III. szint)

Évfolyam
9. szki. 9. gimn. 10. szki. 10. gimn. 11. szki. 11. gimn.

Matematikajegy 0,310 0,332 0,293 0,167 n.s. 0,358
Fizikajegy 0,229 0,241 0,286 0,249 n.s. 0,429
Kémiajegy 0,232 0,332 0,314 n.s. n.s. 0,354
Biológiajegy 0,140* n.s. 0,351 0,162* 0,494 0,249
Földrajzjegy 0,265 0,229 0,241 n.s. n.s. n.s.
Nyelvtanjegy 0,325 0,174 0,312 n.s. 0,256 0,148*
Irodalomjegy 0,223 0,200 0,325 n.s. 0,245 0,184
Történelemi egy 0,165 0,229 0,174 n.s. n.s. 0,273
Rajzjegy n.s. 0,134* n.s. 0,181 n.s. 0,273
Idegennyelv-jegy 0,247 0,142* 0,255 n.s. 0,218 0,182
Tanulmányi átlag 0,190 0,290 0,319 0,137* 0,181 0,306
Matematika teszt 0,451 0,311 - - 0,530 0,473
Term.tud. teszt - - 0,527 0,510 - -
Induktív gondolkodás 0,347 0,256 0,478 0,293 0,249 0,476

M egjegyzés: *-gal jelölt korrelációs együttható p<0,05 szinten szignifikáns, a többi p<0,01 szinten. A „-’’jellel 
jelölt helyeken nem értelmezhető az összefüggés, az „n.s.”-el jelölt helyeken nincs szignifikáns 
kapcsolat.

A tudásszintmérő tesztekhez hasonlító explicit feladatokat tartalmazó tesztek és az 
induktív gondolkodás teszt eredményei között ugyancsak szoros kapcsolatokat találtunk. 
Utóbbiak azért meghatározóak, mert általában még a tanulmányi átlaggal való összefüg
gésnél is szorosabb kapcsolatra utalnak. Az induktív gondolkodás összefüggéseire vo
natkozó korábbi elemzések (Csapó, 1998b) rámutattak az induktív gondolkodás tanulás
ban, megismerésben játszott meghatározó szerepére, amit most kiegészíthetünk az élet
szerű helyzetekben való problémamegoldásban betöltött szereppel. Az induktív gondol
kodás képességére is érvényes, hogy általános iskolában szorosabban (nyolcadik évfo
lyamon a legmagasabb: 0,548), középiskolában -  életkor és iskolatípusonkénti bontás
ban -  kevésbé szorosan korrelál a komplex problémamegoldó képesség fejlettségével. 
Ezt azért lényeges kiemelni, mert szintenkénti bontásban mindhárom szinten közel azo
nos erősségű a kapcsolat (rIszint=0,474; r1Iszim=0,525; rniszint=0,500; p<0,01).

A nem kognitív háttérváltozóknál már kevesebb a szignifikáns összefüggés (5. és 6. 
táblázat). A tantárgyak közül a természettudományos tárgyakhoz fűződő attitűdök szere
pe a legfontosabb. A középiskolások problémamegoldó teljesítménye és a humán tár
gyak szeretete közötti korreláció enyhén negatív. A legszorosabb kapcsolatot minden 
részmintánál a továbbtanulási szándékkal és az iskolai munkával való általános elége
dettséggel találtuk.
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A táblázatok alapján egy másik fontosabb megfigyelésünk, hogy a szülök iskolai 
végzettségének hatása nem túl jelentős. Ez meglepő, mert az a kulturális környezet, csa
ládi háttér, amit a szülők iskolai végzettsége jellemez, bizonyos mértékig meghatározza 
a tanulók gondolkodásának fejlődését. Ezt a hatást azonban nagyvárosi környezetben, 
ahol a felmérést végeztük, más tényezők (például az iskola) kiegyenlíthetik {Csapó, 
1998b).

5. táblázat. A tanulók komplex problémamegoldó feladatlapon nyújtott teljesítménye és 
a háttérváltozók közötti korrelációs együtthatók általános iskolában

Évfolyam
3. 4. 5. 6. 7. 8.

Szeret iskolába járni 0,096* 0,144 0,122 0,159 0,178 0,170
Matematika attitűd 0,193 0,248 0,200 0,109* 0,264 0,263
Fizika attitűd - - - 0,067 0,208 0,230
Kémia attitűd - - - - 0,260 0,100
Biológia attitűd - - - 0,097 0,029 0,159
Földrajz attitűd - - - 0,091* n.s. n.s.
Nyelvtan attitűd ? 0,144 n.s. n.s. 0,117* 0,124
Irodalom attitűd ? 0,154 n.s. n.s. n.s. 0,117*
Történelem attitűd - - 0,166 n.s. n.s. n.s.
Rajz attitűd n.s. 0,157 n.s. n.s. n.s. n.s.
Idegennyelv attitűd 0,110* 0,121 0,135 0,208 0,274 0,205
Általános elégedettség 0,202 0,196 0,308 0,302 0,209 0,294
Továbbtanulási szándék n.s. 0,230 0,269 0,308 0,310 0,360
Apa iskolai végzettsége n.s. n.s. 0,216 0,166 0,102* 0,097*
Anya iskolai végzettsége n.s. n.s. 0,201 0,182 0,146 0,130

A *-gal jelölt korrelációs együttható p<0,05 szinten szignifikáns, a többi p<0,01 szinten. A jellel jelölt he
lyeken nem értelmezhető az összefüggés, az „n.s.”-szel jelölt helyeken nincs szignifikáns kapcsolat.

Általában a kognitív teljesítmények és a családi háttér hatásának összefüggései idő
sebb tanulóknál kisebbek (Csapó, 1998b), a jelen vizsgálatban azonban nem ezt tapasz
taltuk. Szintenként előre haladva az anya iskolázottsága és a komplex problémamegoldás 
között a rangkorreláció (Spearman p) értéke nő. Alsó tagozaton nincs szignifikáns kor
reláció, felsőben az apa iskolázottságával mindössze rapa=0,091 (p<0,01), az anyáéval 
ranya=0,101 (p<0,01), középiskolában a szülők iskolázottsága szerinti különbségek to
vább erősödnek (rapa=0,284; ranya=0,298; mindkettő p<0,01). Az évfolyamonkénti bontás 
eredményei alapján arra következtethetünk, hogy az összefüggés alsó tagozatban ta
pasztalt hiányát az is okozhatta, hogy a diákok nem tudták, milyen a szüleik iskolai vég
zettsége, nem pedig a valódi korrelálatlanság. Ezt az összefüggést, illetve a szülők isko
lai végzettségének, a tanulók középiskola-választásának és komplex problémamegoldó 
képességük fejlettségének összetett kapcsolatát részletesebben is elemezhetjük, ha a
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komplex problémamegoldó feladatlapokon nyújtott teljesítményeket a szülök iskolai 
végzettsége és a tanulók iskolatípusa szerinti bontásban vizsgáljuk.

6. táblázat. A tanulók komplex problémamegoldó feladatlapon nyújtott teljesítménye és 
a háttérváltozók közötti korrelációs együtthatók középiskolában

Évfolyam
9. sziki. 9. gimn. 10. szki. 10. gimn. 11. szki. 11. gimn.

Szeret iskolába járni n.s. n.s. 0,155 n.s. n.s. 0,186
Matematika attitűd n.s. 0,156* 0,111* n.s. n.s. 0,286
Fizika attitűd n.s. n.s. 0,143* n.s. -0,157* 0,371
Kémia attitűd 0,260 n.s. 0,161 n.s. n.s. 0,144*
Biológia attitűd n.s. n.s. n.s. n.s. -0,262 n.s.
Földrajz attitűd n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Nyelvtan attitűd n.s. n.s. n.s. -0,177 n.s. -0,159
Irodalom attitűd n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Történelem attitűd -0,169 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Rajz attitűd n.s. n.s. n.s. n.s. -0,185 n.s.
Idegennyelv attitűd n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Általános elégedettség 0,166 0,202 n.s. n.s. 0,171 0,142*
Továbbtanulási szándék 0,269 0,261 0,255 0,139* 0,347 0,365
Apa iskolai végzettsége n.s. 0,134* n.s. n.s. 0,151 0.342
Anya iskolai végzettsége n.s. 0,165 n.s. 0,138* 0,241 0,340

Megjegyzés: A *-gal jelölt korrelációs együttható p<0,05 szinten szignifikáns, a többi p<0,01 szinten. Az 
„n.s.”-szel jelölt helyeken nincs szignifikáns kapcsolat.

7. táblázat. Az első és második szintű komplex problémamegoldás- feladatlapon nyújtott 
teljesítmények az anya iskolai végzettségének függvényében

Az anya iskolai 
végzettsége

Alsó tagozat Felső tagozat

Anyák aránya 
(%)

Komplex prob
lémamegoldás 

(%)
Anyák aránya 

(%)
Komplex prob
lémamegoldás 

(%)
Nyolc általános 6,4 39,0 6,7 41,7
Szakmunkásképző 21,3 47,9 19,5 45,5
Érettségi 28,4 49,9 36,0 50,0
Főiskola 23,2 48,7 25,3 50,2
Egyetem 20,7 47,5 12,6 49,2

A 7. táblázat egyértelműen tükrözi, hogy az alsó tagozaton korábban tapasztalt kor- 
relálatlanság valódi szignifikáns kapcsolat hiányát jelzi. A komplex problémamegoldó
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feladatlapon ugyanolyan teljesítményt nyújtanak a szakmunkásképzőt végzett, mint a 
felsőfokú végzettségű anyák gyermekei. Felső tagozaton már enyhe differenciálódásnak 
lehetünk tanúi, de még itt sem jelentkezik egyértelműen a felsőfokú végzettséggel ren
delkező anyák gyermekeinek várt előnye.

Középiskolában a szülők iskolai végzettségében óriási aránytalanság tapasztalható (8. 
táblázat). Amíg a szakközépiskolát végző tanulók anyjának 20 százaléka felsőfokú vég
zettségű, 35 százaléka szakmunkás, vagy annál alacsonyabb képesítést szerzett, addig a 
gimnazistáknál ez az arány 57 százalék a 11 százalékhoz. A komplex problémamegoldó 
feladatlap eredményeit tekintve a szülők iskolai végzettsége szerint nincs egyértelmű, 
egy irányba mutató tendencia. Szakközépiskolában a főiskolát végzett anyák gyermekei 
teljesítettek legjobban, megelőzve az egyetemet végzettek gyermekeit, gimnáziumban 
pedig, bár az egyetemet végzett anyák gyermekei érték el a legjobb eredményt, nyolc 
általánost végzettek a várakozáson felül teljesítő gyermekei megtörték a különbségek 
linearitását.

8. táblázat. A harmadik szintű komplex problémamegoldás-feladatlapon nyújtott telje
sítmények az anya iskolai végzettségének függvényében

Az anya iskolai 
végzettsége

Szakközépiskolások Gimnazisták

Anyák aránya 
(%)

Komplex prob
lémamegoldás 

(%)
Anyák aránya 

(%)

Komplex prob
lémamegoldás 

(%)
Nyolc általános 6,7 37,0 2,4 49,2
Szakmunkásképző 28,0 37,3 8,4 47,7
Érettségi 45,1 38,8 32,3 51,2
Főiskola 15,3 41,1 31,1 52,0
Egyetem 4,9 39,0 25,8 56,8

A két iskolatípusban az azonos iskolai végzettségű szülők gyermekeinek teljesítmé
nye eltérő. A gimnazisták legalább 10 százalékkal magasabb eredményt értek el, mint a 
szakközépiskolások. A legjelentősebb, közel 20 százalékos eltérés az egyetemet végzett 
anyák gyermekeinél tapasztalható.

Annak vizsgálatára, hogy a szülők iskolai végzettsége alapján létrehozott csoportok 
teljesítményeinek ingadozása a véletlennek tulajdonítható-e, továbbá, hogy szignifikán
san különböznek-e egymástól a különböző iskolai végzettségű szülők gyermekeiből 
szintenként képzett csoportok átlagai, az F-próbát használjuk. Az F értéke rávilágít arra, 
hogy a csoportok közötti különbség hányszorosa a csoporton belüli átlagos különbsé
geknek, azaz a külső variancia hányszor nagyobb a belsőnél. A különbségek a középis
kolában sokkal nagyobbak, mint az általános iskolai csoportok között (Fiszim=5,31; 
Fiiszint=7,25; FI|iszinl=42,21 ; mindhárom p<0,001) annak ellenére, hogy a középiskolai 
mintában a feltehetőleg leggyengébb teljesítményt nyújtó szakmunkásképzőbe járó diá
kok nem is vettek részt. A harmadik szint kiemelkedően magas F értéke azt jelzi, hogy a 
szülők iskolai végzettségéből eredő előnyök, illetve hátrányok középiskolában hatvá
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nyozottan jelentkeznek. Az általános iskolában adódó alacsonyabb F-érték annak követ
kezménye, hogy ebben a korosztályban a szülők iskolázottsága alapján képzett csoporto
kon belül is jelentős különbségek vannak az egyes tanulók között.

A szülők iskolai végzettsége tehát általános iskolában még kevésbé határozza meg a 
komplex problémamegoldó képességük fejlettségét, de befolyásolja a diákok iskolavá
lasztását. A középiskolában tapasztalható teljesítménybeli különbségeket nagy részben 
maga az iskola és az egyre meghatározóbbá váló családi háttér alakította ki.

A teljesítmény és a háttérváltozók kapcsolatának vizsgálatában az osztályok teljesít
ményeinek összehasonlítása előtt kitérünk a nem szerepére is. A fejlődési folyamatokat a 
3. ábrán szemléltetjük.

3. ábra
A komplex problémamegoldás fejlődése iskolatípus és nemek szerinti bontásban

A komplex problémamegoldó feladatlapon nyújtott teljesítményben az általános is
kola nyolcadik évfolyamáig, amikor a lányok eredményei jobbak, nincs szignifikáns 
különbség a fiúk és lányok eredményei főzött. Gimnáziumban a kismintás mérés ered
ményével ellentétben (Molnár, 2002) kevésbé egységesek a teljesítmények, tizedik és ti
zenegyedik évfolyamon a fiúk javára szignifikánsak a különbségek. Ha azonban a gim
náziumi részmintával együtt elemezzük a szakközépiskolát, az egész tizedik évfolyamon 
belül már nem szignifikáns a különbség. A tizenegyedik évfolyamon a szakközépisko
lások esetében is, és ezért a két csoportot együtt vizsgálva is, a fiúk eredményei bizo
nyultak jobbnak. Az egyes részmintákon belüli teljesítmények alakulását is számszerű- 
sítő varianciaanalízis eredménye ugyanezen következtetések megfogalmazásához veze
tett. Évfolyamonkénti bontásban csak nyolcadikban és tizenegyedikben szignifikáns az 
F-érték (Fkompi._8.évf._nem=5,29; p<0,05; Fkompl._ll.évf._nem=9,94; p<0,01). Tizenegyedikre je
lentősen megnő a külső variancia, azaz a fiúk és lányok közötti különbség, továbbá csök
ken az azonos neműek közötti különbség mértéke.
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A komplex problémamegoldó feladatlap problémáival strukturálisan analóg matema
tika teszten nyújtott teljesítményben általános iskola harmadik évfolyama kivételével 
(Fmat.j.évf.nem l̂ 1.63; p<0,01) nincs szignifikáns különbség, ha középiskolában figye
lembe vesszük, hogy a diákok különböző típusú iskolákban tanulnak. Ezt figyelmen kí
vül hagyva, vagyis egységesen kezelve a középiskolás évfolyamokat, kilencedikben a 
komplex problémamegoldó feladatlappal kapcsolatban tapasztaltakhoz hasonlóan a fiúk 
eredménye magasabb. A fiúk és lányok közötti különbség mértéke gyakorlatilag válto
zatlan marad, de jelentősen megnő az azonos neműek közötti teljesítménybeli különbség. 
Ezzel magyarázható a korábbinál alacsonyabb F-érték (Fmat 9évf nem=6,01; p<0,05). A 
természettudományos teszten mind a szakközépiskola, mind a gimnázium tizedik évfo
lyamán a fiúk teljesítménye magasabb. Gimnáziumban egységesebb a fiúk teljesítménye, 
mint szakközépiskolában ( F lerm_ 10.évf. SZki. „ e m = 5 ,2 5 ; Flenn._io .évf_gim n„nem =5,89; mindkettő 
p<0,05).

A 2. ábrán jól megfigyelhető, hogy középiskolában a két iskolatípusba járó tanulók 
problémamegoldó képességének szintje jelentősen elkülönül egymástól. Ez a jelenség az 
iskolafokozatok közötti átmenet hatására már a kilencedik évfolyamon is jellemző. Az 
iskolatípusok között nagyobbak az eltérések, mint a fiúk és lányok, vagy a különböző 
évfolyamok teljesítménye között.

Végül az osztályok szintjén végzett F-próba segítségével meghatározzuk, hogy az 
egyes teszteken elért eredmények alapján az osztályok közötti különbség hányszorosa az 
osztályon belüli átlagos különbségeknek. A képességmérő feladatlapokra kiszámított F- 
értékeket a 9. táblázatban tüntettük fel.

9. táblázat. A képességmérő tesztek osztályok közötti és osztályon belüli varianciájának 
arányát jellemző F értékek

Feladatlap Évfolyam
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Komplex problémám. 20,00 15,14 3,06 8,70 15,00 5,89 24,95 12,80 31,61
Explicit matematika 11,32 - 6,33 - 8,60 - 28,27 - 18,13
Explicit természettud. - 6,41 - 7,04 - 9,26 - 19,66 -

Olvasás 19,54 7,70 2,64 7,11 7,19 6,37 15,53 6,64 10,27
Induktív gondolkodás 11,50 13,94 3,72 3,43 6,55 7,39 20,73 12,34 16,01
Megjegyzés: A táblázatban szereplő minden érték szignifikáns p<0,001 szinten.

A táblázatban szereplő változatos képet mutató F-értékek szignifikánsak. A középis
kolára jellemző magas értékekben az erőteljes válogatás hatása jelentkezik, ami az isko
lafokozat-átmenet hatására együtt jár az osztályon belüli homogenizációval, illetve az 
osztályok közötti különbségek növekedésével. Ez mutatkozik meg a nyolcadik és kilen
cedik évfolyam közötti F-értékek jelentős növekedésében. A nyolcadikos, illetve ahol ez 
nem értelmezhető, a hetedikes értékekhez viszonyítva a komplex problémamegoldó fe
ladatlapon négyszer, az explicit matematika teszten háromszor, az explicit természettu
dományos teszten kétszer nagyobbak a középiskolás évfolyamokra jellemző F-értékek,
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mint az általános iskolaiak. Érdemes kiemelni a komplex és a matematika feladatlapok 
teljesítményeinek kiemelkedő F-értékeit, ami azt jelzi, hogy a felmérésben alkalmazott 
tesztek közül leginkább ezek eredményei hordozzák azokat a megkülönböztető jegyeket, 
amelyek mentén az iskolai szelekció végbemegy. Ez azért lényeges, mert a tantárgyakat 
keresztülmetsző komplex problémamegoldás kompetenciájának mint az iskolában elsa
játított tudás alkalmazásának vizsgálata, ha expliciten még nem is szerepel a diákok tu
dásának minőségi ellenőrzésében, rejtetten már megjelenik. Korábbi felmérések alapján 
a tantárgyak szintjén az egymással is szorosan összefüggő irodalom és történelem tudá
sa, azaz a humán műveltség hordozza azokat a sajátosságokat, amelyek mentén az isko
lai szelekció történik, a reáltárgyak területén pedig a szelekció hatására csak kisebb 
mértékben nő az osztályok polarizáltsága (Csapó, 2002).

Az olvasási képesség, továbbá az induktív gondolkodás területén is hasonló jelensé
geket tapasztalhatunk: az általános iskolai értékekhez képest két-háromszorosára nő az 
F értéke. Minden területen a harmadik évfolyam magasabb értékei is az általános iskolák 
szelektív osztályba sorolásának következményei. Az osztályon belüli kisebb különbsé
gekkel együtt jár az osztályok közötti jelentősebb teljesítménybeli különbség, aminek 
következtében a külső és belső variancia hányadosából adódó F érték is magasabb. Ter
mészetesen ezeket az értékeket jelentősen befolyásolják a helyi viszonyok, mert ellentét
ben a korábbi számításokkal, itt nem a tanulók, hanem az osztályok képezték az elemzé
sek egységét. Ebből következően az eredményekre nagyobb hatással van egy-egy konk
réteset. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a minta kizárólag 
nagyvárosi iskolákból került ki.

A komplex problémamegoldás fejlődése és az olvasási képesség befolyásoló hatása

Miután minden évfolyam ugyanazt az olvasástesztet írta meg, lehetőségünk adódott a 
teljesítmények összehasonlítására és a fejlődés folyamatának felrajzolására (4. ábra). 
Flarmadik évfolyamon a teszteredmények átlaga közel 50 százalékos, majd a tizenegye
dik évfolyamra fokozatosan 86 százalékra nő. A fejlődésbeli különbségek részletesebb 
elemzéséhez kiszámítottuk a teljesítményeket évfolyamonkénti és iskolatípusonkénti 
bontásban. Középiskolában sok éves fejlődésbeli különbségek vannak a szakközépisko
lások és a gimnazisták teljesítménye között. Amíg a szakközépiskolások tizenegyedik 
évfolyamon is még csak 81 százalék körül teljesítenek, addig az erősen szelektív iskola- 
választás hatására a gimnáziumba belépők teljesítménye meghaladja a 85 százalékot, ti
zenegyedikben pedig eléri a 90 százalékot is.

Az olvasási képességből fakadó teljesítménybeli különbségek elemzéséhez első lépés
ben kiszámítottuk évfolyamonkénti és iskolatípusonkénti bontásban a komplex probléma- 
megoldó feladatlapon és az olvasásteszten elért eredmények korrelációját (10. táblázat).

A teljesítményeknek megfelelően az általános iskolás évfolyamoknál a legszorosab- 
bak az összefüggések, szakközépiskolában lazább, de még mindig erős kapcsolatokat fi
gyelhetünk meg, gimnáziumban pedig még kevésbé differenciáló erejű az olvasási ké
pesség fejlettségi szintje. A gyengülő összefüggés megfelel az elvárt tendenciának: az 
olvasási képesség általános javulásával csökken ennek a problémamegoldásban betöltött 
elkülönítő szerepe. Mivel a szakközépiskolások olvasásteszten nyújtott teljesítménye
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először tizenegyedik évfolyamon különbözik a nyolcadikosokétól, ezért szakközépisko
lában kevésbé érvényesül a gimnáziumban megfigyelhető gyengülő tendencia. Ennek 
következtében összességében még középiskolában is túl nagy szerepe van az olvasási 
képességnek. Ez a tény különösen meghatározó lehet olyan tantárgyaknál, mint például a 
matematika, ahol a tanároknak általában eszébe sem jut, hogy a diák esetleg nem a ma
tematika ismereteinek hiánya miatt, hanem az olvasási képesség alacsonyabb foka miatt 
nem tudta megoldani a feladatot. Hasonló a helyzet a természettudományos (fizika, ké
mia, biológia, földrajz) feladatoknál is, azonban itt a feladatok típusából eredően még 
nagyobb szerepet játszik az olvasási képesség fejlettsége.

4. ábra
Az olvasás teszt alapján számított fejlődés

10. táblázat. A komplex problémamegoldó, explicit matematika és természettudomá
nyos, valamint az olvasás teszt eredményének korrelációs együtthatói év
folyamonkénti és iskolatípusonkénti bontásban

Évfolyam /iskolatípus Komplex Matematika Természettudomány
3. általános iskola 0,395 0,388 -

4. általános iskola 0,550 - 0,379
5. általános iskola 0,499 0,469 -

6. általános iskola 0,361 - 0,314
7. általános iskola 0,434 0,352 -

8. általános iskola 0,489 - 0,359
9. szakközépiskola 0,324 0,253 -

9. gimnázium 0,312 0,186 -

10. szakközépiskola 0,407 - 0,337
10. gimnázium 0,275 - 0,275
11. szakközépiskola 0,497 0,313 -

11. gimnázium 0,284 0,306 -
Megjegyzés'. A táblázatban szereplő minden korrelációs együttható p<0,001 szinten szignifikáns.
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A komplex problémamegoldás fejlődését együttesen befolyásoló tényezők elemzése, 
többváltozós összefüggésvizsgálatok

Az előzőekben áttekintettük, hogyan függnek össze külön-külön a teszteken mutatott 
teljesítmények a vizsgálatban szereplő más fontos változókkal. A vizsgált háttérváltozók 
azonban egymással is kapcsolatban állnak, egymás hatását különböző mértékben közve
títik. Ezért ha csak a korrelációkat vizsgáljuk, a közvetítő hatásokat nem tudjuk kiküszö
bölni, azok megjelennek a korrelációs együtthatókban. A parciális korrelációkkal számo
ló regresszió-analízis segítségével kizárhatjuk az összefüggésrendszerben kialakult több
szörös kapcsolatokat.

Ha a komplex problémamegoldó képesség fejlettségi szintjével mint függő változó
val az egész mintán többszörös regresszióanalízist végzünk és az elemzésbe bevonjuk a 
legtöbb tényezőt (az explicit teszteken nyújtott teljesítmények kivételével) mint függet
len változót, a variancia 44 százalékát tudjuk megmagyarázni. A háttérváltozók közül 
döntő szerepe van az olvasási képességnek (16%) és az induktív gondolkodás fejlettsé
gének (15%). E két tényezőn kívül a matematikajegy (2%), a biológiajegy (3%) és a fizi
kajegy (5%) hatása meghatározóbb. A következőkben szintenként, illetve évfolyamon
kénti bontásban elemezzük a kognitív és affektiv háttérváltozók hatását. A táblázatokban 
csak az elemzés lényegét, az egyes függő változókkal magyarázható hatás mértékét tün
tetjük fel százalékos adatok formájában. A legalább p<0,05 szinten nem szignifikáns 
adatokat zárójelbe tesszük.

Felmerül a kérdés, hogy a matematika esetében a matematika teszt eredménye, vagy 
a matematikaosztályzat a meghatározóbb. E két változóval szintenként és az egész min
tán elvégzett regresszióanalízis eredményét a l l .  táblázat mutatja. Az egész mintát te
kintve e két változó az ismert hatások 31 százalékát adja, amiből közel 27 százalék a 
matematika teszten elértek hatása. Ez elég meghatározó. Mivel a felmérésben szereplő 
korosztályok széles életkori intervallumot fognak át, és nem összehasonlítható egy alsó 
tagozatos és egy középiskolás tanuló tudásszerkezete, ezért szintenkénti bontásban is el
végeztük a regresszióanalízist. A három korosztályra bontott mintában megfigyelhető 
egy ellentétes és egymást kiegyenlítő folyamat. Az életkor előrehaladtával a matematika 
teszt hatásának fokozatos csökkenésével együtt jár a matematikajegy befolyásának nö
vekedése. Ennek következtében az alsó tagozatra jellemző hatáseloszlás aránya középis
kolára megfordul, és a matematikajegy válik domináns tényezővé. Mivel a matematika
jegy és a matematikateszten elért eredmények közepesen szorosan korrelálnak egymás
sal (riszint=0,35; rnSzint=0,38; rmszint=0,30; mindhárom p<0,001), a matematika teszt ered
ményeit a továbbiakban nem vettük be az analízisbe.

A 12. táblázat ismét egy szintenkénti elemzés eredményeit mutatja, ahol független 
változóként az induktív gondolkodás, az olvasás- és természettudományos tesztek ered
ményei állnak a matematikaosztályzat mellett. Ebben a modellben az első szinten az ol
vasás, a második és harmadik szinten az egyre meghatározóbb természettudományos is
meretek hatása a legerősebb. Mindhárom szinten a matematikajegy játsza a legkisebb 
szerepet. Az életkor előrehaladtával alig változik az induktív gondolkodás szerepe. A 12. 
táblázatból kitűnik, hogy a szintenként végzett regresszióanalízis eredményeként négy

96



A komplex problémamegoldó képesség fejlettségéi jelző tényezők

független változóval a komplex problémamegoldás mint függő változó varianciájának 
42-44 százaléka megmagyarázható.

11. táblázat. A komplex problémamegoldás feladatlappal és a matematikai ismeretek 
mutatóival szintenkénti bontásban végzett regresszióanalízis eredménye

F üggő  változó: kom plex problém am egoldás teszt

Független változó  /  
H atás (%)

/. szint II. szint III. szint E g ész m inta

M atem atika teszt 29,0 19,4 14,3 26 ,7

M atem atikajegy 7,0 13,6 18,4 4 ,3

Ö sszes ism ert hatás 36,0 33,0 32,7 31 ,0

Összességében megállapítható, hogy ha az elemzésben független változóként szere
pel valamelyik explicit teszt is, akkor a komplex és explicit tesztek között fennálló szo
ros kapcsolat miatt az explicit teszt adja a hatások legnagyobb részét. A strukturálisan 
analóg feladatlapok fent említett tulajdonsága miatt a továbbiakban nem foglalkozunk 
olyan modellekkel, amelyek független változóként tartalmazzák a matematika, vagy a 
természettudományos tesztet.

12. táblázat. A komplex problémamegoldás feladatlappal és néhány változóval szinten
kénti bontásban végzett regresszióanalízis eredménye

F üggő  változó: kom plex problém am egoldás teszt

Független változó  /
H atás (% )

I. szint II. szint III. s z in t

Olvasás teszt 15,9 6,9 10,3

Induktív gondolkodás teszt 11,4 11,4 8,8

M atem atikajegy 4,3 6,0 3,8

T erm észettudom ányos teszt 10,0 19,8 21,3

Ö sszes ism ert hatás 41,7 44,1 4 4 ,2

Ha az előző modellből elhagyjuk a természettudományos tesztet mint független vál
tozót, és csak az olvasás, az induktív gondolkodás és a matematikajegy együttes hatását 
vizsgáljuk, már ismert jelenségekkel találkozhatunk. A 13. táblázaton bemutatott mo
dellhez hasonlóan most közel azonos mértékű a független változók együttes hatása, csak 
a meghatározottság arányai változnak szintenként. Ebben a modellben is nagyon ala
csony a matematikajegy előrejelző hatásának pár százalék körüli értéke, ami nem tükrözi 
azt a szerepet, amit a többségben matematikai természetű problémák megoldása során 
elvárnánk, illetve amit a korrelációs együtthatók kiszámolása után feltételeztünk. A reg
ressziós modell keretein belül maradva tehát azt mondhatjuk, hogy a matematikai és 
természettudományos komplex problémák megoldásában nagyobb szerepet játszik a ta
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nulók induktív gondolkodásának és olvasási képességének fejlettségi szintje, mint az a 
tudás, amit az iskolában jegyekkel értékelnek.

13. táblázat. A komplex problémamegoldás teszttel és a legjelentősebb szerepet játszó 
háttértényezőkkel szintenkénti bontásban végzett regresszióanalízis ered
ménye

F ü g g ő  vá ltozó : komplex prob lém am ego ldás teszt

F ü g g e tlen  változó/
H atás (% )

I. szint II. sz in t III. sz in t

O lv a sá s  teszt 19,7 10,2 14,2

In d u k tív  gondolkodás teszt 13,0 16,4 14,3

M atem atikajegy 5,1 8,4 7,3

Ö ssz es  ism ert hatás 37,8 35,0 35,9

A következő kibővített modellbe még mindig szintenkénti bontásban vizsgálva a ha
tások mértékét továbbra is csak azokat a változókat vontuk be, amelyek hatása statiszti
kai értelemben szignifikáns (14. táblázat). Az elemzések során a kiinduló modellben az 
adott csoport összes háttérváltozóját (a matematika és természettudományos teszten el
értek kivételével) szerepeltettük, majd csak a statisztikailag szignifikáns változókkal 
számoltuk újra a hatásokat.

14. táblázat. A komplex problémamegoldás teszttel szintenkénti bontásban végzett reg
resszióanalízis eredménye

F ü g g ő  vá lto zó : kom plex prob lém am egoldás teszt

F ü g g e tlen  változó/
Hatás ( %)

I. szin t II. sz in t III. sz in t

O lv a sá s  teszt 14,1 7,4 10,5

In d u k tív  gondolkodás teszt 13,0 8,7 11,6

É v fo ly am 8,6 11,1 5,0

M atem atikajegy 8,6 5,1 3,5

Idegennyelv-jegy - 1,9 -

F iz ik a jeg y - - 3,0

F iz ika-attitűd - - 0,9

T ovább tanu lási szándék - - 7,9

Ö ssz e s  ism ert hatás 44,3 34,1 42,5

A z  eredmények alapján alsó tagozatban a variancia nagyobb hányadának értelmezé
séhez sokkal kevesebb változóra van szükségünk, mint középiskolában. A felmérésben 
szereplő összes háttérváltozó figyelembe vételével mindhárom szinten új tényezőként 
jelent meg az életkor hatása. A középiskolában további fontos tényezőnek bizonyult a
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továbbtanulási szándék, ami azt mutatja, hogy a tanuló az iskolázottság milyen szintjére 
szeretne eljutni, milyen mértékben ambiciózus {Csapó, 1998b). Az attitűdök és az anya, 
vagy apa iskolai végzettségét tükröző változó itt sem jelentek meg a szignifikáns válto
zók között (a harmadik szinten előforduló egy százaléknál is kisebb önálló hozzájárulás
sal rendelkező fizika attitűd gyakorlatilag nem játszik jelentős szerepet).

Az utolsó modellben kizárjuk az ismert variancia egy részét (életkor) és évfolyamon
kénti bontásban elemezzük azokat a hatásokat, amelyekkel a komplex problémamegol
dás varianciáját más változókkal a legjobban meg tudjuk magyarázni (15. táblázat). A 
háttérváltozókkal végzett regresszióanalízis életkoronként egészen különböző eredmény
re vezetett. Ugyanazokkal a változókkal hetedik évfolyamon az összes ismert hatás 26,7 
százalékát tudjuk leírni, míg nyolcadik évfolyamon a hatások közel 48,3 százaléka jel
lemezhető. Ez jelentős változás, ha figyelembe vesszük, hogy iskolaváltás sem történik 
ebben az időintervallumban. Az évfolyamok előrehaladtával egyre több tantárgyat lehe
tett bevonni az elemzésbe, mégsem gyarapodott a szignifikáns tényezők száma. A csalá
di háttér egyik mutatója, az anya iskolai végzettségének indexe évfolyamonkénti bontás
ban kilencedik és tizenegyedik évfolyamon jelenik meg először a szignifikáns háttérvál
tozók között, amivel párhuzamosan a matematikajegy hatása a statisztikai szignifikancia 
határa alá kerül. A korábbi modellekhez hasonlóan évfolyamonkénti bontásban is az ol
vasás és az induktív gondolkodás teszt eredményei jelzik leginkább előre a komplex 
problémamegoldó teszten elért teljesítményeket és a tantárgyakkal kapcsolatos attitűdök 
ebben a modellben sem haladják meg a szignifikancia határának küszöbét.

15. táblázat. A komplex problémamegoldás és néhány háttérváltozó kapcsolata: reg
resszióanalízis évfolyamonkénti bontásban

F ü g g ő  változó: kom plex problém am ego ldás

Független  változó /
H atás (% )

É vfo lyam
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A nya iskolai végzettsége (-0,1) (-0,3) (0,7) (0,7) (-0 ,6 ) (-1.0) 3,0 (0,8) 7,5
O lvasás teszt 8,4 17,6 10,5 (3,0) 6,8 13,6 6,4 11,2 12,9
Induktív  gondolkodás 16,0 18,0 8,0 8,2 13,2 15,2 10,0 13,9 8,5
T ovábbtanulási szándék (-0 ,1) 2,0 (0,1) (0,5) (1 .4 ) (-1.1) 10,2 (2,4) 10,8
M atem atikajegy 13,1 3,6 22,8 7,8 (2 ,1) 16,2 (4,6) (2,1) (1 .3 )
B iológiajegy (Környezetismeret) - - (0,3) 5,8 (-0 ,2 ) (2,0) (2,0) (3,9) -3 ,0
Fizikajegy - - - (-0,7) 6,8 4,3 (1.4) 3,9 (3 ,1)
K ém iajegy - - - - (1 .2 ) (1.5) (1.6) (-1.1) (4 ,5)
Ö sszes ism ert hatás 37,6 41,1 41,3 21,8 26 ,7 48,3 29,5 29,0 36,8

A z  elemzések szerint az induktív gondolkodás és az olvasási képesség szoros kap
csolatban áll a komplex problémamegoldó képesség fejlettségével. Ennek oka valószí
nűleg az, hogy a fejlett induktív gondolkodás segíti a tudás új helyzetekben való alkal
mazását, a tudás egyik kontextusból a másikba transzferálását, illetve az összefüggések, 
szabályok felismerését. Ez azt jelenti, hogy a tudás alkalmazása valóban a gondolkodás-
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sal függ össze. Ez a felismerés nem újkeletű, már több kutatásban is utaltak (Csapó, 
1994, 1998b; Csapó és B. Németh, 1994) az induktív gondolkodás ismeretek alkalmazá
sában betöltött meghatározó szerepére. Amíg azonban papír-ceruza tesztekről van szó, és 
amíg az információk nagy része írott formában jut el hozzánk, addig mindez a valós 
életben sem működhet megfelelő olvasási képesség nélkül.

Az eredmények egyben arra is utalnak, hogy az iskolai jegyek kevésbé tükrözik az 
iskolában elsajátított ismeretek alkalmazásának képességét, azaz a tudás egy egyre fon
tosabbá és egyre nagyobb szerepet kapó szelete visszajelzés nélkül marad. A megtanult 
ismeretek alkalmazásának képességét még az adott tantárgy iránti pozitív attitűd, sőt, a 
szülők iskolázottságátjelző mutatók sem befolyásolják jelentősen. Ezért egyre fontosabb 
probléma tanulóink tudásának nemcsak mennyiségi, hanem minőségi értékelése is, ami
nek egyik lehetősége lehetne az életszerű helyzetekben való komplex problémamegoldás 
mint tantárgyakat átfogó kompetencia értékelése.

Az elemzés alapján megfogalmazható következtetések

A vizsgálatban résztvevő diákok explicit matematika- és természettudományos tesz
ten nyújtott teljesítménye felülmúlja a komplex problémamegoldó feladatlap analóg 
problémáin elért eredményeket. Ez a feladatlapok szintjén nézve megfelel a korábbi mé
rések tapasztalatainak (pl. Molnár, 2002). Az alkalmazás jellegű teszten elért gyengébb 
eredmények felhívják a figyelmet a kontextus változatosságának és életszerűségének 
fontosságára, ami elősegítené a megtanultak mindennapi életben, munkahelyen való al
kalmazását, továbbá jelentést adna a „lecsupaszított”, tartalomtól megfosztott, számokká 
és kijelölt műveletekké alakított feladatoknak. Utóbbi jelentősége több szemszögből is 
fontos. Egyrészről a diákok értelmét látják a tanulásnak, az adott feladatnak. Ezt bizo
nyítja például, hogy szívesebben kiszámolják, hogy 750 dollárért adott árfolyam mellett 
mennyit kell fizetni, mintha az elvégzendő műveletet csak úgy kijelöljük. Másrészről az 
iskolában megtanultakat tudják a mindennapjaikban is alkalmazni és nemcsak egy elszi
getelt tudáshalmaz jön létre, amit csak az adott órán képesek használni. Nem fordulhatna 
elő, hogy a diákok 80 százaléka helyesen dönt, ha azt kell megítélni, melyik több, 20g 
vagy 15 dkg, de ugyanezt a döntést már csak feleannyian tudják meghozni egy vásárlási 
szituációban. Még az egyszerű alapműveletekkel eredményhez vezető feladatoknál is ha
sonló jelenséggel találkoztunk.

A probléma kiküszöböléséhez jelentős szemléletbeli váltásra lenne szükség, mert ko
rábbi mérések tapasztalata szerint (Korom, 2001) a tanárok jelentős része azt gondolja, 
hogy ha diákjai az adott tantárgy keretein belül alkalmazni tudják ismereteiket, akkor 
más órán, sőt a mindennapokban is képesek alkalmazni azt, hiszen megértették a tan
anyag lényegét. Csak kevesen gondoltak az adott tantárgy ismereteinek más tanórán való 
felhasználására, más kontextuskörbe való transzferálására.

A komplex problémamegoldó feladatlapon mutatott teljesítmény alapján általános is
kola negyedik és ötödik osztálya között nem mutatható ki szignifikáns fejlődés, csakúgy, 
mint a középiskola kilencedik és tizedik évfolyama között sem. A felső tagozatos diá
koknál lassú, de fokozatos fejlődésnek lehetünk tanúi, egyre jobbak a szükséges adatok 
szortírozásában és az összetettebb problémák megoldásában. A nyolcadik évfolyam utá
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ni szelekció következtében jelentős különbségek jönnek létre az egyes iskolatípusokban 
tanuló diákok teljesítményei között. Még a szakközépiskolás tizenegyedikesek sem érik 
el a gimnazista kilencedikes teljesítményt, egyre nő a két iskolatípusban tanuló diákok 
közti szakadék mélysége, egyre erősödik a polarizáció. Ez a folyamat együtt jár az osz
tályon belüli különbségek csökkenésével és az osztályok közötti teljesítménykülönbsé
gek növekedésével, ami az iskola, a tanárok meghatározó szerepére hívja fel a figyelmet.

Összességében a matematikai természetű problémák megoldásában tapasztalhatjuk a 
legnagyobb fejlődést, azokon belül is főképpen azokon a területeken, amelyek előfordu
lása a leggyakoribb matematikaórán (törtek összehasonlítása, egyszerű szöveges felada
tok megoldása stb.). Az olvasás szerepe is kiemelkedőnek bizonyult, jelentősége még a 
középiskolában is megmarad, ahol a szakközépiskolások és a gimnazisták teljesítménye 
között sokéves fejlődésbeli különbségek tapasztalhatóak. A szakközépiskola tizenegye
dik évfolyamának 81 százalékos teljesítményével szemben a gimnáziumba belépők telje
sítménye meghaladja a 85 százalékot (tizenegyedikben pedig eléri a 90 százalékot is). 
Ennek megfelelően az általános és szakközépiskolás évfolyamoknál erősebb, gimnázi
umban pedig kevésbé differenciáló erejű az olvasási képesség fejlettségi szintje. A kö
zépiskolában az olvasási képesség általános javulásával csökken a problémamegoldás
ban betöltött elkülönítő szerepe.

Az olvasás mellett fontosabb szerepet játszik az induktív gondolkodás is, mint az a 
tudás, amit az iskolában jegyekkel értékelnek. Ennek oka az lehet, hogy a fejlett induktív 
gondolkodás segíti a tudás új helyzetben való alkalmazását, az ismeretek egyik kontex
tusból a másikba transzferálását, valamint az összefüggések felismerését. Ennek követ
keztében az iskolai jegyek kevésbé tükrözik az iskolában elsajátított ismertek alkalmazá
si képességét, azaz a tudás egyik egyre nagyobb jelentőséget kapó szelete visszajelzés 
nélkül marad. Történik mindez akkor, amikor a vizsgált háttérváltozók közül a problé
mamegoldás és a matematikai ismeretek hordozzák leginkább azokat a tényezőket, ami 
alapján az iskolai szelekció végbemegy, tehát ha explicit módon nem is jelenik meg az 
iskolában, de implicit hatása kitapintható.

A nemek közötti különbségek -  a lányok előnyét mutatva -  először általános iskola 
nyolcadik évfolyamán jelennek meg, majd középiskola tizedik-tizenegyedik évfolyamán 
már egyértelmű a fiúk problémamegoldó képességének magasabb fejlettségi szintje. A 
középiskola folyamán egyre csökken a nemeken belüli és egyre nő a nemek közti kü
lönbség mértéke.

Meglepő, hogy a diákok gondolkodásának fejlettségét bizonyos mértékig meghatáro
zó családi háttér szerepe nem bizonyult jelentősnek. Ezt a mutatót a kulturális környe
zetet leginkább jellemző szülők iskolai végzettségén keresztül vizsgáltuk. A korábbi, 
más területeken végzett mérésekkel ellentétben azt tapasztaltuk, hogy az alsóbb évfo
lyamosok problémamegoldó képességét kevésbé, az idősebbekét inkább befolyásolja 
szüleik iskolai végzettsége.

A diákok iskolai jegyei közül a vártnál alacsonyabb a matematikajegy előrejelző ha
tása. Nem tükrözi azt a szerepet, amit a többségben matematikai eszközökkel megold
ható problémák megoldása során elvárnánk. A regresszióanalízis segítségével felállított 
modellek keretein belül maradva összességében megállapíthatjuk, hogy a tanulók induk
tív gondolkodásának és olvasási képességének fejlettségi szintje nagyobb szerepet ját
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szik a matematikai és természettudományos komplex problémák megoldásában, mint az 
a tudás, amit az iskolában jegyekkel értékelnek.

A  tanulm ányban bem utatott v izsgálat a T  030555 szám ú O T K A  kutatási program , ille tve  az M T A  
K épességkutató  Csoport keretében készült.
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ABSTRACT

GYÖNGYVÉR MOLNÁR: FACTOR INFLUENCING THE DEVELOPMENT COMPLEX PROBLEM
SOLVING ABILITY

The most important aim of education is to prepare pupils for future life, for the unknown, for 
real-life problems. The prerequisite of this is that school-related knowledge of pupils should 
not be fragmented into subjects and restricted to school context. It should be coherent, 
systematised knowledge, applicable and transferable to novel situations, where not only 
quality matters, but quantity too. So nowadays there is a growing concern that schools should 
provide students with high-quality knowledge applicable in real life situations. One way of 
testing and assessing knowledge application is conducting a survey on problem solving 
ability in real life situations. Accordingly, the aim of the empirical study presented in this 
paper is to assess the extent to which young people have acquired knowledge and skills in the 
given domains. The subjects were 9- to 17-year-old students’ (N=5337) from Hungarian 
primary and secondary schools. The instruments of the study are pencil and paper tests. To 
sum up results, it is the solving of mathematical problems that we could find the most 
significant development in. Pupils’ level of reading skills was the most influential factor 
regarding performance on complex problem solving tests. Besides reading, the determining 
effect of the developmental level of inductive reasoning that helps the realisation of 
relationships proved to be important. We have found that school marks indicate the applica 
ability of acquired knowledge only to a lesser extent. The role of family background, 
expected to in the present study define the developmental level of pupils’ thinking skills, was 
not proved to be considerable in the present study. The analysis shows that the transfer of 
competencies learned is not automatic and is something that should be taught. The 
assessment and monitoring of application and applicability, the conditions for the acquisition 
of key competencies integrated into school curriculum, is important at school. The present 
study shares the concern prevalent in educational research today: to investigate the possibility 
and necessity of providing students with kowledge they are able to apply outside the school 
to solve problems they have never encountered before.
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A JOGALKOTÓ KULTUSZMINISZTER, JANKOVICH BÉLA

Felkai László

Hazai neveléstörténelmünk érdemeinél eddig kevesebb figyelmet fordított Jankovich 
Béla négyéves miniszteri tevékenységére, noha egész munkásságát és különösen hozott 
jogszabályainak számát, koncepciójuk érdemleges minőségét tekintve is megérdemli az 
eddiginél alaposabb ismertetést. Indokolttá teszi ezt, hogy az évek során rendszerint tör
vénnyé váló előterjesztéseivel sokszor foglalkoztatta a képviselőházat, és ennek felvá
zolása kapcsán bepillantást nyerhetünk a kiegyezést követő évtizedek országgyűléseinek 
törvényalkotó mechanizmusába, az adatok és számok tükrében a dualizmus korabeli ok
tatásügynek eddig kevésbé publikált részleteibe, jogi vonatkozású hátterébe is.

Életútja

A majd negyvennyolc éves korában miniszterré kinevezett Jankovich Béla (1865. április 
29. -  1939. augusztus 5.) már fiatal korában végzett tanulmányai -  különösen azok hely
színe -  folytán szert tett olyan képzettségre, amely kiemelte őt a korabeli államférfiak, 
politikusok sorából? Középiskolai tanulmányait a több magyar nemesi család fiai által 
látogatott bécsi Theresianumban, a felsőfokúakat a budapesti egyetemen kívül a Sorbon- 
ne-on végzi, de miután 1888-ban az államtudományok doktorának címét is megszerzi, 
több éven át a budapesti, a londoni, a freiburgi egyetemeken természettudományi tanul
mányokat folytat, majd az USA-ban, Japánban és Kínában bővíti ismereteit, szélesíti lá
tókörét. Hazatérése után eredeti egyetemi végzettségének megfelelően a közigazgatásban 
helyezkedik el és Hont megye törvényhatósági bizottságának tagja, majd 1901-től a bu
dapesti egyetemen a közgazdaságtan magántanára lesz. 1910-ben a Nemzeti Munkapárt 
programjával képviselővé, a következő évben pedig a képviselőház alelnökévé választ
ják. 1913. február 9-től a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára, majd feb
ruár 26-tól (gróf Zichy János után gróf Apponyi Albert második miniszterségéig) 1917. 
június 15-ig, először Lukács László, majd gróf Tisza István miniszterelnöksége alatt 
több, mint négy évig vallás- és közoktatásügyi miniszter. Egy, a lemondását követő 
méltatása találóan említi, hogy „forrongó eszmékkel és tárgyszerűen kigondolt tervekkel 
lépett be a minisztériumba és a következő tapasztalás nyújtotta gazdag okulással távozik 
onnan” {Néptanítók Lapja, 1917. június 21. 50. folyam 15. sz. 2. o.).

Miniszterségét követően magánbirtokán gazdálkodik, de közben a budapesti egyete
men magántanárként pénz- és hitelelméleti előadásokat tart, és bár nem volt hivatásos
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közgazda, a tudomány magaslatán állva (és a Magyar Közgazdaságtudományi Egylet 
tagjaként) művelte a közgazdaságtudományt, és amint azt tette folyamatosan 1911— 
1925-ig, adta közre a Ricardo tanainak szellemében fogant tanulmányait. Önálló gondol
kodóként induktív anyagra felépített deduktív munkaként értelmezte a tudomány eszmé
jét. Tudományos munkásságának elismerését jelzi, hogy 1913-ban levelező, 1934-től 
rendes tagjává választja a Magyar Tudományos Akadémia.

Mint az időszak egyik legeredetibb gondolkodású, a tanügy számos ágában jelentős 
újításokat bevezető tagja, utolsó éveiben „előkelő félrevonultságban” él, 1939-ben éri a 
halál.

Első előterjesztései az országgyűlésen

Amint az máig is szokásban van, a XX. század elején is a hivatalát elfoglaló minisz
terelnök vagy miniszter a parlamentben ismerteti programját. Jankovich még programbe
széde előtt, az 1913. május 6-i 450. ülésen törvényjavaslatot terjesztett be a hajdúdorogi 
katolikus püspökség felállításáról, majd a május 26-i 451. ülésen további négy tárgyban: 
a lelkészi illetmények emelése korpótlék útján, a nem állami óvónők illetményeinek 
emeléséről, a nem állami óvodák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti óvónők, 
végül az önálló gazdasági népiskolai szaktanítók és szaktanítónők illetményeinek rende
zéséről. (Az 1910. év június hó 12-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója 
[a továbbiakban: Napló] XIX. kötet 11. o., 26. o.)

Ekkor is és a későbbi tárgyalások során a korabeli oktatásügynek és vallási viszo
nyainak nem egy érdekes adata ismerhető meg, de az országgyűlés két házában folyó, 
általában több hétig tartó tárgyalások sokszor jelentősen befolyásolták a tanügy vezető 
szerveit, sőt, magukat a minisztereket is, akik közül Jankovich számos más kultuszmi
niszternél több előterjesztésével tett eleget annak az elvárásnak, elhatározásnak, hogy 
korszerűsítse a hazai tanügyet.

Jól kiviláglik a tárgyalásokból az is, hogy milyen ellenvetések, viták, többszöri mó
dosítások után egy-egy miniszteri előterjesztés törvénnyé vált. A liberális korszakra jel
lemzően ugyanis a szóba hozott javaslatoknak keresztül kellett jutniuk a közoktatásügyi, 
a pénzügyi bizottságnak tárgyalásain, amelyek során szakmailag és más vonatkozásban 
is különböző érdekek érvényesültek, nézőpontok ütköztek. Az idevágó jogi elvárások 
után a gyakran többször módosított szöveget átküldték a főrendházhoz. Az országgyűlés 
két házának egyöntetű pozitív döntését követően a törvény szövege megjelent a magyar 
Törvénytár évi kötetében, végül az uralkodó által is szentesítve „kihirdettetett” az Orszá
gos Törvénytárban, rendeletek esetén mindennél rövidebb úton a Rendeletek Tárában. 
Az illetékesek, az érdeklődők (mai napig a neveléstörténelemmel foglalkozók is) első 
forrásként innen szerezhetnek hitelesen tudomást az előírásokról, jogalkotásokról.
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Programjának ismertetése az országgyűlésen

Jankovich Béla az 1910. június 16-i 459. ülésen tartotta meg első hosszabb, program- 
nyilatkozatnak beillő beszédét a képviselőházban {Napló, 1910 1913. évi XIX. kötet 
115-127. o.). Kapcsolódott ez Herczeg Ferencnek az előterjesztéséhez, aki beszámolt az 
elemi népiskola utolsó (hatodik) osztályának befejezését követő vizsga előírásáról. En
nek szükségességét azzal indokolta, hogy a választójog gyakorlását a törvény az elemi 
iskola hatodik osztályának elvégzéséhez köti. Az év végi vizsgára a miniszter küld ki 
biztost, akinek aláírása nélkül a vizsga létezését igazoló bizonyítvány érvénytelen -  és 
akinek további teendőiről a miniszter nyilatkozni kíván.

Jankovich beszédét valóban azzal is kezdi, hogy mindez programjának csak első lé
pését képezi és folytatásképpen tervezi az ellenőrző közegek működésének részletesebb 
szabályozását, egyben az iskolalátogatás fokozottabb ellenőrzését.

Az oktatásügy egészére kiterjedő változtatások ismertetése során először a népiskolá
val foglalkozik. Meglátása szerint a községi iskolák alapjában véve csak a nagyobb vá
rosokban válnak be, noha a hiányokat vidéken a felekezeti iskolák nagyjából pótolták. 
Az 1913-ban létező és 32 865 tanulót foglalkoztató 16 530 iskolából 18 állami, 8 közsé
gi, háromnegyed része volt felekezeti. Ugyanakkor azonban a tanítóknak csupán kéthar
mada működött felekezeti iskolában. Az ellenőrzést az iskolaszéken kívül a tanfelügyelő 
gyakorolta, aki egy községben legfeljebb négy-öt évenként fordult meg. Mivel az 1876: 
XXVIII. törvénycikk alapján felállított népnevelési bizottságok sem váltották be a hoz
zájuk fűzött reményeket, szükségesnek véli egy, az iskolaszék és a közigazgatási bizott
ság közötti hatóságnak, konkrétan járásonként egy-két iskolatanácsnak a létrehozását. 
Ennek tagjai lennének a törvényhatósági bizottságok által kiküldött tagok, a felekezetek 
képviselői, a megyei tanfelügyelő, az iskolalátogatással megbízott -  és a lényegében a 
tanfelügyelők feladatköréhez hasonló teendőket is végző -  igazgatók. Elgondolása sze
rint az iskolatanács ellenőrzi majd az iskolaügy helyi közigazgatását, az iskolaépületek 
állapotát, az iskolalátogatásnak, a tankötelezettségnek a teljesítését, nem utolsósorban 
pedig a tanítás eredményességét. Mivel szükségesnek tartja az ellenőrzés szigorítását, az 
elemi népiskola hatodik osztályának befejezését követő vizsgára az általa kiküldött isko
lafelügyelőnek a feladatát kiterjesztené arra is, hogy évközben is figyelemmel kísérje az 
iskolák munkáját és az ennek során szerzett tapasztalatairól is számoljon be a záróvizsga 
lefolyásáról szóló jelentésében. Az iskolákhoz kiküldöttek egész tevékenységének min
tájául szolgálhatnának az ausztriai Bezirksschulratok és a poroszországi Kreisschulin- 
spektorok számára kiadott előírások.

A továbbiakban beszámol a miniszter a tanügy különböző ágaiban szerzett tapaszta
latairól, részletesebben a középiskolákról, a polgári iskolákról és a felsőoktatásról. Ha
sonlóan a parlamentben később elhangzott megnyilvánulásaihoz, ezek kapcsán itt is ta
nújelét adta az oktatásügyben szerzett tájékozottságnak, mindenkor mélyrehatóan ele
mezve az egyes iskolatípusok korabeli működését, beleértve azok eredményeit és hiá
nyosságait.

Rátérve a középiskolákra, említi, hogy azok ellen már addig is merültek fel panaszok, 
amelyek főleg a túlterheltséget és a nem kellő eredményességet érintették. Mindennek
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okát a miniszter főleg a képesítés addigi rendjében látja. Annak ellenére, hogy a reál
ismeretek oktatása köztudottan intenzívebb a reáliskolákban, mégis többen tódulnak a 
gimnáziumokba, mert az a továbbtanulás szempontjából minden felsőfokú tanulmányra 
képesít. A változást ezen a téren a képesítés megváltoztatásától, de ezzel együtt a kö
zépiskolák egységesítésétől reméli. Mintául ehhez szerinte a német reálgimnáziumok 
szolgálhatnak, amelyek példájára a latint nagyobb óraszámmal ugyan, de csak a felsőbb 
osztályokban tanítanák. Nem helyesli ugyanis, hogy az indogermán nyelvtan alapjait egy 
holt nyelvből sajátítsák el a tanulók. Tervezett reformja magában foglalja a német nyelv 
tanítását már az első osztálytól, a franciáét a harmadiktól. Hasznosnak ígérkeznék ez 
azért is, mert a nyelvtani elemeket nem a latin, hanem az élő nyelvekből sajátítanák el a 
tanulók. így egyébként könnyebb lenne a felsőbb osztályokban szereplő latin tanítása is, 
tanulása is. Javasolja továbbá, hogy a magyar történelmet hozzák szorosabb kapcsolatba 
a világtörténelemmel. Különösen támogatja azt a koncepciót, hogy egyes tárgyaknak, el
sősorban a történelemnek és a természettudományoknak a tananyagát kétszer kellene ta
nítani, más didaktikai céllal és módszerekkel az alsó és felső osztályokban. A történe
lemoktatás az alsó osztályokban kövesse a kronológiát, a felsőkben vesse mélyrehatóbb 
vizsgálat alá a tényeket. Indokolja mindezt a 10-14, illetve a 15-18 éves tanulók szelle
mi érettségének különbözősége, de az a tény is, hogy így az alsó tagozat és a polgári is
kola között szorosabbá válna a kapcsolat, sőt az átlépés is könnyebb lenne a polgári is
kolából a gimnázium felső osztályaiba. Ilyen reformmal feltehetően jobb eredményt le
hetne elérni a felsőbb osztályokban. Foglalkozik egyébként Jankovich azzal a gondolat
tal is, hogy csak az ötödik osztálytól válasszák el tantervileg a gimnáziumot a reálisko
lától. Felvetését azzal is indokolja, hogy ez hozzásegítene a pályaválasztás kitolódásához 
15 éves korig.

Megállapítható, hogy mind didaktikai, mind az egyéb szempontok alapján javaslatba 
hozott terveivel csatlakozott Jankovich a középiskolák reformjával foglalkozó, a mi
niszterségét még megelőző évtizedekben a témáról tartott tanácskozásokhoz, amelyek 
sorát a Csáky Albin miniszter által 1892-ben összehívott értekezlet nyitotta meg. Annak 
jelentőségét is meghaladta azonban a Társadalomtudományi Társaság által 1904-ben 
szervezett vita, majd pedig a két év múlva, Lukács György minisztersége idején az egy
séges jogosításé középiskoláról rendezett ankét, amelyet egy idevágó miniszteri rendelet 
is követett 1912-ben.

A középiskolákkal kapcsolatban tett fenti megjegyzésein kívül Jankovich külön is 
többször foglalkozott a polgári iskolákkal. Ez ügyben alapvető megállapításának tartha
tó, hogy a fennálló helyzeten már csak azért is változtatni kell, mert az iskolatípusnak 
nincs határozott profilja és -  a középiskolával ellentétben -  nem illeszkedik világosan az 
iskolaügy egészébe. Szerinte a helyzeten az iskolatípus feladatának újragondolása segí
tene. Nyújtson tehát a polgári iskola továbbra is általános műveltséget, de készítsen fel 
egyben a szakiskolákban folyó továbbképzésre is. Előbbit szolgálná az iskola tanter
vének hozzáigazítása a majd átalakított középiskoláéhoz. A széleskörű változtatások 
szükségessége mellett szól, hogy ezek megvalósításával mind a polgári iskolák, mind 
pedig a középiskola alsó tagozatának természetes folytatását képezné a két-hároméves 
szakiskola, amely kifejezetten gyakorlati pályára készítene fel.
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Különösen hibáztatja Jankovich a polgári iskolák ötödik és hatodik osztályának léte
zését. Ez az észrevétel lényegében csupán a polgári fiúiskolákra vonatkoztatható, hiszen 
a polgári leányiskolák a törvény értelmében már kezdettől csak négyosztályosak voltak. 
Az akkor nyilvántartott 486 polgári iskolából 182 volt fiúiskola és ezek közül csak hét 
működött hat osztállyal, de az V-VI. osztályok legtöbbje is csak gyéren volt látogatott. 
Nem telt bele egy év, amikor Bikády Antal a programbeszédre utalva, a képviselőház 
1914. március 14-i 519. ülésén interpellációt intézett a miniszterhez a polgári iskola re
formja tárgyában {Napló, XXII. kötet, 502-504. o.). Tényekkel bizonyítja, hogy a polgá
ri iskola nem felel meg az 1868. évi népiskolai törvényben előírtaknak és ezért javasolja, 
vegyék fel a tervezett, úgynevezett reformpolgári iskola tantervébe többek között a 
könyvelést, a jogi és közgazdasági ismereteket, a vegytant, a fizikát, a kertészetet, a me
zőgazdaságtant. Ezeket a tantárgyakat ugyanis a végzett növendékek felhasználhatnák 
tanulmányaik folytatására például a gazdasági, a pénzügyi, a könyvvitel akadémiákon, a 
kertészeti tanintézetekben stb. Ugyanakkor javasolja az önkéntességi jog megadását is a 
végzetteknek.

Jankovich hajlandónak mutatkozik törvényjavaslatot benyújtani a polgári iskola át
alakításáról, de csak a tervezett középiskolai reformmal együtt, sőt kilátásba helyezi, 
hogy engedélyezi az abban kitűnő eredménnyel végzettek felvételét a gimnázium felső 
osztályaiba. Mindezekkel eleget kíván tenni régi elgondolásának, hogy így a polgári is
kola szorosabb kapcsolatba kerüljön a majd egységes tantervvel működő középiskolával, 
egyben egységesebb tanrendszer lépjen életbe az iskolaügy egészében. Helyesli azt is, 
hogy a négyosztályos polgári iskola megfelelő tantervvel készítsen fel a további, a szak
iskolákban folytatott tanulmányokra, különösen az ipari és a felső kereskedelmi iskolák
ra (ez utóbbiak száma akkor 54, tanulóiké 104 097 volt). Nem ért egyet azonban a mi
niszter azzal, hogy a polgári iskola az akadémiákra is képesítsen, hiszen az egyetemre is 
csak a nyolcosztályos gimnázium nyújt előképzést. A sürgős lépések megtételét az ön
kéntességi jog elnyerésére sem tartja indokoltnak, többek között amiatt sem, mert a hon
védelmi minisztériummal és a más fórumokkal való egyeztetés amúgy is hosszú időt 
venne igénybe.

A polgári iskolákkal szorosan összefüggő, akkor 104 097 tanulóval működő 54 szak
iskolára a középiskolák alsó négy osztálya képezhetne és készíthetne fel, ha az utóbbi
akban egységes tanterv lépne életbe.

Programbeszédének a felsőoktatásról szóló részében Jankovich említést tesz új inté
zetek, egyetemek létesítésének tervéről. (Erre majd miniszterségének későbbi éveiben 
kerül sor.) Most csupán néhány hasznos, módszertani jellegű tanáccsal szolgál a felső- 
oktatásban résztvevő tanárok számára. Az egyik szerint a képzés során először a szaktu
domány általános fogalmaival kell a hallgatókat megismertetni és csak ezután részlete
sebben a tudományos ismeretekkel, ez utóbbiakkal főként szemináriumokon. Ezeken ké
szítsék fel tanítványaikat a tudományos kutatásra, az ehhez elengedhetetlenül szükséges 
módszerek alkalmazására. Lehetőséget kell teremteni különösen a magántanároknak 
párhuzamos tanfolyamok vezetésére, hogy a hallgatók így többféle irányzat tanaiba te
kinthessenek bele.

A hazai felsőoktatás viszonyait jól ismerve, felhívja a figyelmet a budapesti egyete
men tapasztalható bajokra, különösen a jogi kar közismert túlzsúfoltságára, ahol a tudo
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mányos ismeretek gyarapodása következtében alig jut idő arra, hogy beavassák a fiatalo
kat a tudományos munkába, az abban legjobban használható módszerek alkalmazásába, 
amiként az már megvalósult a pesti egyetem orvostudományi karán. A magántanárok be
vonása a munkába, felkérésük -  a fent említett -  tanfolyamok vezetésére sokban segítsé
get nyújthatna a túlzsúfoltság enyhítésében is. Végül a miniszter kilátásba helyezi több 
pénzügyi, gazdasági természetű intézkedés bevezetését, mint amilyen például a lecke
pénz visszaállítása, az új vizsgadíjak megállapítása stb. (Napló, XXIV. kötet, 328- 
330. o.).

Az 1914/15. évi költségvetésről folyó tárgyalások

A miniszter programnyilatkozatában kifejtett terveknek, az újabb elgondolásoknak a 
megvalósítására az ország 1913/14. évi költségvetési tárgyalásai adták meg a lehetőséget 
(Napló, XXIII. kötet, 140-152. o.). Az 1914. március 19-én a képviselőház 524. ülésén a 
Teleszky János pénzügyminiszter által benyújtott előterjesztés szerint a 2 284 096 koro
nát kitevő teljes összegből a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium az előző évinél 14 
millióval többet, 159 milliót kapott. Ebből egyebek mellett a rendes kiadásokra 130,2 
millió korona, az átmenetiekre 8,8 millió, a beruházásokra 11,7 millió korona jutott.

A tárca költségvetésének képviselőházi tárgyalásain az elsőként szót kapó Kenedi 
Géza, mint a téma előadója, az előirányzott összeg növekedését azzal magyarázza, hogy 
a népszaporulat következtében összességükben nőttek a kulturális igények. Ezt figye
lembe véve a népiskolák közül az államiak számára egy év alatt 3,8, a nem államiaknak 
az 1913. évi 21,5 millióval szemben most 24,7 milliót, de az oktatásügy és a kultúra 
minden ágára is az előző évinél többet irányzott elő a beterjesztett törvényjavaslat.

Sorra veszi ezután Kenedi Géza a kiadásokra jutó részadatokat. Ezek szerint a meg
növekedett összeg túlnyomó része az óvodák, az állami népiskolák költségtérítésének 
növelését, a lelkészi díjpótlékok, a nyugdíjak emelését szolgálja. A fennmaradó összeg
ből mintegy kétmilliót fordíthatnak majd új állásokra, egyéb intézmények mellett például 
a két egyetemen néhány új tanári státuszra, a középiskolákban 50, az elemi népiskolai 
intézetekben 800, a felső nép- és polgári iskolákban 5 új tanári, 100 új kisdedóvói állás
ra, valamint múzeumok, könyvtárak fejlesztésére, 900 000 koronát egyházi célokra. Is
mételten kiemeli, hogy az 1868. évi egymillió, az 1895. évi 15,5, az 1906. évi 59, az elő
ző évi 125 millió koronával szemben most 159 millióban részesül a kultúra.

A tárca költségvetésének tárgyalására fordított üléseken mintegy húsz képviselő ka
pott szót. A felszólalók különböző felfogásuknak, politikai beállítottságuknak, érdeklő
dési körüknek megfelelően nem szűkölködtek a tervezetnek, de a tárcának és magának a 
miniszternek pozitív vagy negatív megítélésében sem. Visszatérően hozták szóba a fel
szólalók az internátusok létesítésének fontosságát a sokszor vidékről bejáró középisko
lások számára, az oktatásügy szabályozásában a tanszabadság elvének biztosítását, va
lamint a tananyag tartalmának, az oktatási módszereknek, a tanügy egész rendszerét, 
szervezetét érintő kérdéseket, és különösen a nemzetiségi képviselők a nem magyar aj
kúak kívánságait, például azt, hogy már az elemi népiskolákban is minden gyermek saját
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nyelvén részesüljön hitoktatásban, vagy vegyék fel a középiskolák tantervébe -  akár 
csak fakultatív tárgyként is -  a helyileg dívó nemzetiségi nyelv oktatását stb.

Néhány kisebb jelentőségű felszólalás után a képviselőház 1914. május 5-i 535. ülé
sén került sor Jankovich Béla miniszter reflexiójára, az elhangzott észrevételek, bírálatok 
megválaszolására. Hivatkozva az 1848. évi X. törvénycikkre, amely kimondja, hogy a 
vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségleteiről az állam tartozik gondoskodni, kije
lenti, hogy nem kíván vitatkozni a vallásoktatásról az egymástól amúgy is különböző 
álláspontot képviselőkkel. Indokolja ezt az elhatározását az is, hogy őmaga különben is 
fontosnak tartja az autonóm hitközségek támogatását, fejlesztését.

Az összehasonlítás céljával visszatekint a közoktatás állapotára elődei idején. Ki
emeli ezek érdemeit a népiskolai oktatásra vonatkozó törvényjavaslataik benyújtásában. 
Erőfeszítéseik folytatását jelenti, hogy 1908-1911-ig ugyan átlagosan csak évi 50, de 
1911—1912-ben már 832-vel szaporodott a tanítók száma. 1908-ban egy tanítóra átlago
san 62, 1912-ben már csupán 58 gyermek jutott. A tankötelesek száma évente átlagosan 
25 000 tanulóval gyarapodott, s köszönhetően ennek is, míg 1908-ban 1 756 községben 
nem volt iskola, a vita idején már csak 375-ben nincs. Az így kimaradt tankötelesek 
száma mindössze 11 678, ami alig fél százaléka az iskolaköteleseknek. A bajt tehát nem 
az okozza, hogy nincs iskola, hanem a tankötelezettség hiányos ellenőrzése. Egyébként 
az ország egyes részein amúgy is nehezen közelíthetők meg az iskolák, így segítséget 
leginkább a közlekedés fejlesztése és az intemátusok számának növelése jelenthetne. 
Utal ennek kapcsán arra, hogy az elemi népoktatásra 1905-ben a tárca költségvetésének 
29 százaléka, azaz 11 millió jutott, az általa javasolt új tervezetben az összkiadásoknak 
43 százaléka, tehát 67 millió. Ha ehhez hozzászámítjuk az egyes települések, tehát a vá
rosok és községek költségvetéséből adódó 39 milliót, akkor így a népiskolai oktatás 
önmagában is összesen 106 millióval számolhat.

A miniszter ezután beszámolt a röviddel korábban kiadott rendeletéiről. Az egyik kö
zülük arról intézkedett, hogy az állami iskolákban a hitoktatás a tanulók nyelvén történ
jék. Kívánatosnak tartotta ugyanis, hogy a nem magyar ajkú tanulók az állami iskolák
ban is anyanyelvükön tanuljanak ími-olvasni.

A középiskolai oktatásról szólva alapelvként jelöli meg az általános műveltség ter
jesztését, de óv ugyanakkor attól, hogy a középiskola ismerethalmazt adjon. Törekedjék 
inkább arra, hogy a tanulók áttekintést kapjanak a műveltség különböző ágairól, és ennek 
birtokában életük további szakaszában érdeklődésüknek és képességüknek megfelelően 
egészíthessék ki ismereteiket, választhassanak pályát. Gondolva az iskolai éveket követő 
művelődésre, Senecának azt a mondását, hogy nem az iskolának, hanem az életnek ta
nulunk, szellemesen olyan változtatással idézi, hogy nem csak az iskolában tanulunk, 
hanem az életben is. Kifejti ezután, hogy az állam egységét és fennmaradását nem ve
szélyezteti, ha polgárai különböző nyelveken beszélnek. A nemzeti, nemzetiségi hova
tartozás azonban nem állhat ellentétben a kulturális szempontokkal, ezért a középiskolá
ban a magyart kell a tanítás nyelveként használni. Elhatározása, hogy a középiskoláról 
szóló, őszre tervezett reformjában lehetővé teszi, főként a nemzetiségi tanulókra gondol
va, a nemzetiségi nyelvek tanítását is. Fontos ez nem csak a nemzetiségek miatt is, ha
nem azért is, hogy a magyar anyanyelvűek is elsajátíthassák a vidékükön élő nemzetisé
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gek nyelvét. Nem látja viszont helyét a középiskolai tantervben a szaktudományoknak, 
amelyeknek az egyetemeken van helyük.

A középiskolai tanulók számát illetően emlékeztet arra, hogy az 1911/12,-i tanévben 
70 000 tanuló járt középiskolába. Ezzel nálunk 258 lakosra, (MTA Ausztriában 196-ra, 
Poroszországban 170-re) jut egy tanuló (Napló, XXIV. kötet, 325. o.).

Részletesen ismerteti a miniszter a további teendőket. Ezek közül elsőrendűnek tartja 
az ellenőrzés szigorítását, mert az utolsó években észlelhető lassúbb haladás okának ép
pen annak hiányosságát tartja. Elemzése szerint két külön feladat az iskolák közigazgatá
sa és pedagógiai ellenőrzése. Az előbbire vonatkozóan a megoldás kulcsát az adminiszt
rációs ügyek decentralizálásában látja, és ennek értelmében ezt a feladatot a minisztéri
um helyett a megyék hatáskörében létrehozott járási tanácsokra bízná. Ezek szervezésé
től főként azt várja, hogy az iskolák ügyei szorosabb kapcsolatba kerüljenek a megyei és 
járási hatóságokkal. A tanügyi, pedagógiai szempontok érvényesítését szolgálná a járá
sokban iskolalátogatóknak, a megyékben a tanfelügyelőknek a közreműködése. További 
ilyen vonatkozású elgondolásai között szerepel az állami és az egyházi iskolák közelítése 
egymáshoz.

Bejelenti azt is, hogy a felsőbb leányiskolák helyett leánygimnáziumokat szándéko
zik alakítani, különösen ott, ahol egyetem is működik. Az adott tanévben 1 040 tanulóval 
rendelkező 54 szakiskola helyett a következő tanévben számukat 60-ra kívánja emelni.

Rátérve a felsőoktatásra, felveti a közgazdasági szakosztály létrehozásának tervét a 
műegyetem kebelében. Már csak az orvostanhallgatók és a jogászok nagy száma miatt is 
nagy jelentőségű esemény, hogy az évtizedek óta a pedagógiai sajtóban és számos ta
nácskozáson sokoldalúan megvitatott kérdés lezárásaként az 1912. évi XXXVI. törvény
cikkel létrejött a debreceni és a pozsonyi tudományegyetem, és 1914-től már mindkettőn 
folyik a képzés. A debreceni intézményben először csak bölcsészeti, jog- és államtudo
mányi, a pozsonyiban jogi és bölcsészeti kar jött létre, de szándékában áll a további bő
vítés. Tervbe vette az összeköttetés megteremtését az új egyetemek és a magyaróvári 
akadémia között, ez utóbbinak bekapcsolásával a pozsonyi egyetem természettudományi 
karába. Elgondolása szerint a mezőgazdasági képzés alapját nyújtó mezőgazdasági is
kolákat a polgári iskolákhoz kellene csatolni és ezt egészítené ki magasabb szinten egy 
újonnan alakított egyetem keretében létrehozott intézet. Bejelenti, hogy a 270 hallgatót 
foglalkoztató műegyetemen mezőgazdasági szakosztály alakult. Az országgyűlés két
millió koronát szavazott meg a két új egyetem költségeire, amelyeket 1922-ig kell majd 
megnyitni. A budapesti egyetem túlzsúfoltságát csökkentheti a beírás költségeinek eme
lése. Befejezésül válaszol a színházakkal, a néprajzi gyűjtemények elhelyezésével kap
csolatos felszólalásokra.

A miniszter alapos és több témában kifejtett gondos elemzése, a pedagógiai kérdé
sekben megmutatkozó jártasságáról tanúskodó expozéja után szokásosan két részletben 
szavaztak, először általánosságban, majd az egyes törvénycikkelyekről külön-külön rész
leteiben is. Említhető, hogy a törvényjavaslat utóbbi szavazása során a képviselőház nem 
fogadta el Juriga Nándor nemzetiségi képviselő határozati javaslatát a pozsonyi egyete
men szlovák nyelvi tanszék felállításáról. Kisebb-nagyobb módosításokkal végül a kép
viselőház, majd néhány nap múlva a főrendiház is elfogadta az előterjesztést, így az
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1914/15. évi XXXVII. Költségvetésről szóló törvénycikk néven szentesítést nyert (Ma
gyar Törvénytár, 1914. évi törvénycikkek, 303-333. o.).

A miniszter törvényhozó tevékenységének áttekintése

Jankovich Béla jogalkotó munkásságát már miniszterségének első évében, 1913-ban 
kezdte el, amikor elődje, Zichy János által régebben benyújtott, de tető alá nem hozott 
törvényt két újra a Ház elé terjesztettes.

Az állami, illetőleg nem állami, tehát községi és felekezeti elemi, a felső nép- és a 
polgári iskolákban, valamint a gyógypedagógiai iskolákban működő tanítók és tanítónők 
illetményeinek, továbbá azok özvegyei és árvái ellátásának szabályozásáról szóló két 
törvény tárgyalása nagy érdeklődést váltott ki. Ugyanis azok alapvetően meghatározták a 
tanítói fizetések új rendjét, és a hatályos pénzügyi szabályok értelmében a jövedelmüket 
is a következő évekre.

Az 1913-ban a képviselőházban folyó tárgyalásokon az elsőként szót kapó Giesswein 
Sándor prelátus elismeri ugyan, hogy az előterjesztés 33 000 tanítót előnyösen fog érin
teni, de méltánytalannak találja különbséget tenni a tanítók és tanítónők között a beso
rolás egyes pontjaiban. Giessweinnek, a feminista mozgalom támogatójának ez a felveté
se igazságérzetéről tanúskodik. További ellenvéleményét, amelyben pontosítani kívánja 
a törvény előírását a szerzetes tanítók egyenlőségéről, érthetővé teszi a keresztényszoci
alizmus nagytekintélyű alakjának egyházhű felfogása.

Damian Vazul nemzetiségi képviselő a nyelvi kérdés figyelmen kívül hagyását ne
hezményezi és javasolja, hogy a minősítésről szóló kitételben is legyen tekintettel a tör
vény az országban élő nemzetiségek érdekeire. Felszólalásának indítékából kiérezhető 
tiltakozása amiatt, hogy a nemzetiségek lakta területeken éppen az előző évtizedben léte
sítettek új állami népiskolákat a magyar nyelv terjesztése érdekében.

A két ellenvéleményt kifejező felszólalás után elfogadott viszont a többség két hatá
rozati javaslatot arról, hogy adjon az állam a nem állami népiskoláknak még nagyobb 
segítséget, valamint hogy egészítsék ki a szerzetes tanítók illetményét 800 koronáig ter
jedő államsegéllyel, és induljanak meg végre legalább az előmunkálatok az 1868. évi 
népiskolai törvénynek -  az évtizedek során többször javaslatba hozott -  revíziója tárgyá
ban. Miután a képviselőházhoz hasonlóan a felsőház is elfogadta a törvényjavaslatot, a 
Ház elnöke a június 11-én tartott 455. ülésén jelenthette az 1913. évi XV. és XVI. tör
vény kihirdetését (Magyar Törvénytár, 1913. évi törvénycikkek. 268-279., 279-291. o.).

Gazdagították Jankovich törvényhozói tevékenységét a -  fentiekben már említett -  
még korábban, a képviselőház május 26-án, június 3-án, 11-én, valamint 14-én lefolyta
tott, az állami óvónők illetményeiről szóló, 16 paragrafusból álló, valamint a nem állami 
óvodák jogviszonyairól és a községi és felekezeti óvónők illetményeinek rendezéséről 
szóló, 37 paragrafusból álló törvényjavaslatok (Magyar Törvénytár, 1913-évi törvény
cikkek 410-415. o. és 416-426. o.)

Köztudott, hogy a magyar nevelésügy történetében először az 1891. évi XV. törvény 
foglalkozott az óvodák ügyével. Bár az újabb előterjesztés jelentősége nem mérhető
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elődjéhez, a magyar óvodaügy alaptörvényéhez, de újdonságot jelentett, hogy a nem ál
lami óvodákban működő óvónők illetményeiről szóló jogszabály kitért ezeknek az óvo
dáknak a jogviszonyaira is. A tárgyalásokon Sigiescu József, aki egyébként a közoktatási 
bizottság szóvivője volt, előadói beszédében emlékeztetett arra, hogy az 1891. évi XV. 
törvénycikket a nemzeti állameszme megerősítésére irányuló törekvés hozta életre. Utal
va az előterjesztésben szereplő nemzeti és a hazafias momentumokra, a szónok nem rej
tett céljai között kiemelte -  és annak napirendre tűzését és jelentőségét azzal magyarázta 
- ,  hogy a kisdedóvó intézetek fontos szerepet töltenek be a magyar nyelv elsajátításában 
az óvodáskorúak körében, hiszen azok a nem magyar anyanyelvű községekben is elsajá
títhatják az államnyelvet legalább társalgási szinten. Külön kitért az előadó a fizetések 
összegére, amelyet az előterjesztés úgy állapított meg, hogy ledöntötte a válaszfalat az 
állami és nem állami óvodák között, amennyiben egyfelől egyforma fizetést biztosított a 
többféle fenntartó óvodájában működők részére, másfelől a kezdő fizetést egyöntetűen 
az elérhető 1100, a legmagasabbat -  26 évi szolgálat után -  2200 koronában állapította 
meg, kiegészítve ezt az évek során 320-tól 800 koronáig terjedő lakbérrel. Eltérés mutat
kozik viszont a két különböző fenntartó intézeteiben működők között több vonatkozás
ban. Míg az állami alkalmazásban állók kezdetben, a többiek 240-től 600 koronáig terje
dő lakbérben részesülnek. A maximális fizetést, a 2000 koronát és a 800 korona lakbért a 
nem államiak 31, az államiak 26 év után érhetik el. Eredményként említhető, hogy 1891. 
évi törvény szerint a fizetések maximuma csak 600-800 korona volt, és most már hat év 
után 1200 koronával többet, sőt 30 év után a réginek majdnem négyszeresét, 2200 koro
nát kapnak. Természetesen figyelembe kell venni azt, hogy a mintegy két évtized alatt a 
pénz értéke nem keveset csökkent és most csak az államiak kaptak két ízben esedékes 
100-100 koronás ötödéves pótlékot.

Az összehasonlítás az 1891. évi törvénnyel más vonatkozásban is hozzájárul annak 
igazolásához, hogy mennyivel előnyösebb feltételeket teremtett az 1913-ban benyújtott 
törvényjavaslat. Gondosan elő írja ez többek között például az óvónőnek járó lakás krité
riumait is, kimondva például, hogy annak két rendezett padlózató szobából, konyhából, 
kamrából és a szükséges mellékhelyiségekből kell állnia. Kiköti a törvényjavaslat, hogy 
a nem állami óvónőknek csak akkor szolgáltatható ki a fizetés természetben, ha ezt az 
óvónő vagy az óvodafenntartó közreműködése (a javaslat szavai szerint: „közbejötté”) 
nélkül szedik be. Ezzel nyilván a törvényhozó meg akarta akadályozni, hogy ne termé
kekben, hanem pénzben juthasson a járandóság az alkalmazott kezébe. (Érdemes itt em
lékeztetni a néptanítók helyzetére, akik évtizedekig folytattak akciókat annak érdekében, 
hogy a pénz helyett ne termékben folyósítsák -  az amúgyis csak egyre inkább csökkenő 
értékű -  járandóságukat, hiszen ez azt a látszatot keltheti, hogy az szinte koldulásból állt 
össze.)

A kor szellemére utal egyébként a munkába álláskor előírt eskü új szövegezése, 
amely magában foglalja, hogy az óvónőnek fel kell kelteni a gyermek lelkében a magyar 
hazához való ragaszkodás tudatát, valamint ébreszteni és fejleszteni bennük a valláser
kölcsi gondolkodást. Ez utóbbi kitételt egyébként a parlamenti tárgyalások során Melzer 
Vilmos szász nemzetiségű képviselő amiatt kifogásolta, mert az hasonlít a nem állami ta
nítók illetményeiről szóló 1907. évi XVII. törvénynek a nemzetiségeket sértő kitételei
hez. Pop Cs. István az előterjesztést „az abban lefektetett veszedelmes elvek miatt” nem
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fogadta el, ugyanis a magyar nyelv tanítását feleslegesnek és a nemzetiségek számára 
károsnak tartotta. Szerinte a törvény erőltetetten akarja a magyar nyelv használatára 
szoktatni a nem magyar anyanyelvű gyermekeket. Szavai szerint, ha a tanulókat anya
nyelvűket megelőzően először a magyar nyelvvel ismertetik meg, az olyan, mintha egy 
gyermeket először lovagolni tanítanak és csak azután járni.

Kifogásait Jankovich azzal vetette el, hogy az állam minden polgárának jól felfogott 
érdeke az állam hivatalos nyelvének elsajátítása, de különben is az iskolának kulturális 
hivatása van, akármilyen nyelvet oktat is. Hozzájárul viszont Melzer Vilmosnak ahhoz a 
javaslatához, hogy az óvodák fenntartóinak legyen joga a magyaron kívül a foglalkozta
tás nyelvén is kitölteni az év végi jelentéseik egyik paragrafusában található hasábokat. 
A törvény végeleges szövegének harmadszori olvasását követően a képviselőház többsé
ge, majd a főrendiház is elfogadta az óvodaüggyel kapcsolatos mindkét törvényt, ez 
megjelenhetett a Magyar Törvénytárban (1913. évi XXXIX. törvénycikk, 410—416. o.; 
XL. törvénycikk, 416-426. o.).

Még egy tanügyi vonatkozású törvény fűződik 1913-ban Jankovich nevéhez, aki 
ugyancsak május 26-án nyújtotta be a képviselőház 451. ülésén az önálló gazdasági 
népiskolai szaktanítók és szaktanítónők illetményeinek rendezéséről szóló törvényja
vaslatát, amelynek tárgyalása június 14—16-ig a 458^159. ülésen folyt. Ott Sigiescu Jó
zsef előadói beszédében úgy foglalja össze a törvényjavaslat előnyeit, hogy annak célja a 
földművelők munkájának produktívabbá tétele birtokaikon, és ennek érdekében a gaz
dálkodás legújabb vívmányainak, hasznos eredményeinek tudatosítása a köznép körében. 
Kiemeli azt is, hogy a gazdasági népiskola a földműves pályára készülő fiatalokat a gaz
dasági élet szükséges elemeivel ismerteti meg. Helyesli, hogy a törvényjavaslat lehetővé 
teszi a tanítók előléptetését igazgatóvá. Végül az előterjesztés érdeméül tudja be, hogy az 
a községi és felekezeti gazdasági népiskolákban alkalmazott tanítóknak az államiéval 
azonos illetményt, 35 év szolgálat után 400 korona fizetést és külön lakbérpótlékot biz
tosít. Miután a képviselőház a június 16-i 459. ülésén a törvényjavaslatot elfogadta, majd 
a június 20-i XLV. ülésén a főrendiház is jóváhagyta, az 1913. évi XVI. törvény megje
lenhetett a Magyar Törvénytárban (1913. évi XLI. törvénycikk; 1913. évi törvénycikkek. 
427^133. o.).

Jankovich évenként tett jelentést a képviselőháznak arról az eljárásról, amelynek so
rán az 1907. évi XXVII. törvénycikk 21. paragrafusának alapján fegyelmi vizsgálat in
dult az előző évben. Az 1911-ben fegyelmi eljárás alá vont 116 községi és felekezeti 
elemi iskolai tanító bűnéül részben azt rótták fel, hogy elhanyagolták a magyar nyelv ta
nítását, másrészt pedig azt, hogy tiltott taneszközöket használtak. A mindezért államelle
nes magatartással gyanúsított, összesen 143 vádlott közül csak 70-80 tanítót találtak bű
nösnek. (Érdemes figyelembe venni, hogy az országban ekkor mintegy 20 000 tanító 
működött nem állami, tehát községi vagy felekezeti iskolában.)

1913-ban a képviselőház 467. ülésén mutatta be Jankovich a nem állami tanítók ellen 
az 1912. évben az 1907. évi XXVI. törvénycikkbe ütköző vétségek miatt indított fe
gyelmi eljárásról szóló jelentését.

Az 1913/14. évi eljárásról a képviselőház 1915. december 1-i 590. ülésén tett jelen
tést. Folytatódik ez az eljárás a további években is, például az 1915. év folyamán indított 
eljárásról az 1916. július 11-i 612. ülésen kerül jelentés az országgyűlés elé.
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Ugyanebben az évben még két törvény fűződik nevéhez (Magyar Törvénytár, 1916. 
évi XVII. törvénycikk, 72-78. o„ és XVIII. törvénycikk, 78-79. o.). Az 1916. évi XVII. 
törvénycikk az iszlám vallás elismeréséről szól, a XVIII. törvénycikk pedig, tekintettel a 
háborús viszonyokra, a mozgósítás folytán tényleges katonai szolgálatra bevonult taní
tóknak és nevelőknek, valamint azok özvegyeinek és árváinak ellátásáról intézkedik.

Összegzés

Tanulmányunkkal lényegében kettős célt követtünk: bemutatni egyfelől Jankovich Béla 
élete lényegesebb szakaszának tartható miniszteri működését, par excellence jogalkotó 
munkásságát, másfelől bepillantást nyújtani ennek kapcsán a dualizmus korabeli parla
menti élet sajátosságaiba, a tanüggyel foglalkozó tárgyalások menetébe.

Ezek ismertetése lehetőséget nyújthat az olvasónak ahhoz, hogy tájékozódhasson a 
korabeli tanügy néhány fontos tényéről, hogy így az országgyűlés ülésein kifejtett néze
tekből, az adatokra, tényekre utaló megjegyzésekből az eddig publikáltaknál teljesebb 
kép bontakozzék ki a korabeli tanügy állapotáról.

A dualizmus korának egyik utolsó kultuszminisztere egész működése és főként jog
alkotó tevékenysége révén megérdemli megbecsülésünket és neve előtt a .jogalkotó” 
epitheton omans használatát, mert a korszak miniszterei közül a magyar tanügy korsze
rűsítésében jelentős szerepet töltött be.
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ABSTRACT

LÁSZLÓ FELKAI: BÉLA JANKOVICH: MINISTER OF CULTURE AND LEGISLATOR

Having completed his studies in Hungary and abroad and being a statesman of the greatest 
economic and legal knowledge, Béla Jankovich (1865-1939) served as minister of culture 
and religion in the government of László Lukács, then that of Count István Tisza, between 
1913 and 1917. His knowledge of issues in Hungarian education and his sense of 
responsibility for its modernisation are shown by the number of his bills, surpassing all his 
predecessors in this respect. This is an indicator of his determination and also of the firm 
theoretical grounding of his work, resulting in more significant outcomes than in the case of 
other ministers of culture in this era. In his program speech in the 1914/15 budget debate in 
parliament he outlined his remarkable views on schooling and, embedding these in a wider 
context, on Hungarian cultural life. His provisions and laws introduced stricter control over 
public education, shaped secondary curricula and contributed to a more unified system of 
education. He took legal measures to adjustment of teacher salaries in all kindergarten and 
elementary education. In contrast to one or two laws prepared by his predecessors, the 11 
laws Jankovich created successfully served to the whole o f education in the Dualistic era.

Magyar Pedagógia, 103. Number 1. 105-117. (2003)
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PEDAGÓGIAI ARCHTEKTÚRA -  A PEDAGÓGIAI TEREK 
KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI KÉT ISKOLA 

PÉLDÁJA ALAPJÁN

Heidemarie Kemnitz
Technische Universität Braunschweig

A Német Neveléstudományi Társaság művelődéstörténeti szakosztályának 2001 szep
temberében „Pedagógiai terek kialakítása” címmel megrendezett tanácskozásán (v.ö. 
Jelich és Kemnitz, 2003) tette fel egyik japán kollégám nagy érdeklődéssel a kérdést: ez 
a tanácskozás vajon a német művelődéstörténeti kutatás „spatial turn”-jét, téri fordulatát, 
érdeklődését jelenti-e. Jóllehet a kérdés kissé meglepett, nem ért teljesen váratlanul. 
Hátterében az a feltételezés húzódik, hogy az ilyen jellegű, a térrel kapcsolatos kérdések 
felé fordulás a társadalomtudományokban is megfigyelhető, és a neveléstudományi pub
likációk érdeklődését is jelentős mértékben felkeltette a térszervezés kérdésköre. 
Amennyiben ezt a kérdést a német neveléstudományt kívülről vizsgáló figyelmes szem
lélődő szemével nézzük, és egy pillantást vettünk annak főbb témaköreire, megállapít
hatjuk, hogy jelentős változások és fordulatok tapasztalhatók a kutatási témáiban. Rend
kívüli érdeklődés figyelhető meg a térszervezés és az oktatás térbeli formáival kapcso
latos történeti és aktuális témák terén. Hogy ez spatial tum lenne? Az erre vonatkozó 
válaszokat mind a rendezők, mind pedig a résztvevők jóval óvatosabban és visszafogot
tabban fogalmazták meg. Abban azonban, hogy a művelődéstörténeti kutatásoknak a tér 
problematikájának irányába tett fordulata nagy távlatokat nyit meg, széles körben ta
pasztalható egyetértés. Továbbá: a téri fordulat vonatkozásában megfigyelhető visszafo
gottság oka az, hogy még nem mérhető fel igazán, a térrel kapcsolatos témaválasztás 
összefügg-e szellemtudományok kulturális fordulatát követő tudományos diszkusszióval.

A neveléstudomány részdiszciplínáinak a térrel kapcsolatos érdeklődése különböző 
mértékben és irányokban mutatkozik meg. Míg a nevelés, illetve művelődéstörténet a 
tanügyi rendeletek és gyakorlat története helyett a művelődési folyamatok konkrét térbeli 
megnyilvánulásai, megvalósulása és megfoghatósága felé fordul, vagyis annak a térbeli 
rendnek az irányába, amelynek pedagógia funkciói, céljai és hatásai leírhatókká vagy 
tulajdoníthatókká válnak, addig például az iskolapedagógiát sokkal inkább az iskola te
reinek kialakításával összefüggő gyakorlati vonatkozások érdeklik. Az ilyen jellegű gya
korlati következtetések eredményeképpen a pedagógiai terek hatásai, jelen esetben az is
kola vonatkozásában, jobban megvilágíthatóbbak lesznek. Azonban a pedagógiai terek
kel kapcsolatos tanulmányok másfajta kívánalmakat is felvetnek.

Míg a pedagógiai terek kialakításával kapcsolatos intenciók és a pedagógiai szem
pontokra is odafigyelő építészeti megoldásokra vonatkozó elvárások a rendelkezésre álló
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források birtokában meglehetős pontossággal leírhatók, ugyanez nem mondható el a pe
dagógiai terek hatásáról. Az iskolaépületekkel kapcsolatos empirikus hatásvizsgálatok 
(ld. pl. Rittelmeyer, 1994) eddigi eredményei nem túl jelentősek. Továbbá a generalizál- 
hatóság és gyakorlatiasság vonatkozásában teljesen megválaszolatlan az is, hogy miként 
lehet következtetéseket levonni abból, ahogyan az építészet eszközeivel, a térbeli elren
dezéssel és/vagy a tantermek színének megválasztásával az optimális tanulmányi telje
sítmények elérését megcélozzák. Mindez természetesen nem adhat kész recepteket a pe
dagógiai terek általános és egyedi jellegű kérdéseivel foglalkozó hatásvizsgálatokhoz, 
hanem egyrészt a tanulási folyamatok komplex jellegére és azok előfeltételeire, másrészt 
pedig a pedagógiai terek történeti vonatkozásaira irányíthatja a figyelmet. Az osztályter
mekkel kapcsolatos kutatások megmutatják azt is, milyen hatással vannak ezek a jó köz
érzet és a tanuláshoz való viszony alakulására. Nem adnak azonban választ arra, hogy 
miként lehet a legjobban kialakítani a tanulás térbeli környezetét.

Amennyiben napjainkban valaki tudományos igényességgel akar beszélni vagy írni a 
téri vonatkozásokról, annak tisztáznia kell, milyen jellegű térről van szó. Ez nem csupán 
azért szükséges, mert a posztmodern korában a fizikai és földrajzi dimenziók mindegyi
ke teljesen új perspektívákat és jelentéseket kap, hanem mindenekelőtt azért, mert a tár
sadalomtudományok számára a téri viszonyok újbóli felfedezése egy olyan térfogalom 
létrejöttét eredményezte, amely azok teljes komplexitását és többértelműségét aligha 
tudja megragadni. (Az ezzel kapcsolatos irodalom részletes kifejtését lásd Jeliek és 
Kemnitz, 2003. 9-14. о.)

A neveléstudomány semmiképp nem indulhat ki a térfogalom többértelműségéből. A 
tér ezen a szinten inkább olyan metaforaként értelmezhető, amelyben a pedagógiai prog
ramalkotás körülírható, amely által az előremutató pedagógiai gondolkodás közölhetővé 
válik. Szemantikai szempontból nézve az iskola, illetve az iskolai tanterem az egyszerű 
tanulási helyszínből átalakul a tanulás házává. Az iskola ebben a felfogásban a tanulás 
és az élet tereként értelmezhető, amennyiben a reform szempontjai szellemében a ta
pasztalatszerzés terévé alakul át (Heutig, 1973). Ennek a tapasztalatszerzési térnek egy 
része ténylegesen maga a tényleges tárgyi környezet. Ez a térfogalom azonban a tapasz
talatszerzésnek azokat a társadalmi folyamatait is magában foglalja, amelyek az iskolai 
térben, annak összes összetevőiben megjelennek.

A tanulók alapvető kompetenciáival kapcsolatos legújabb nemzetközi összehasonlító 
vizsgálat eredményeivel (PISA) kapcsolatos reflexiók nyomán az iskola tényleges téri 
viszonyai újra az érdeklődés középpontjába kerültek. A PISA vizsgálatban a legjobb 
eredményeket nyújtó országok eredményeit vizsgálva felvetődik, hogy mi lehet az oka a 
kiemelkedő tanulói teljesítményeknek -  például Svédországban, Finnországban -  és en
nek kapcsán ráirányul a figyelem a tanulás térbeli feltételeire is. Ezzel összefüggésben az 
önálló, öntevékeny tanulás és a térbeli viszonyok különösen kiemelkedő jelentőségűek. 
Tanulmányok (Schmerr, 2002) és videófelvételek (Kahl, 2002) elsősorban a téri nyitott
ságra utalnak, amely szoros kapcsolatban áll a tanulók magas szintű tanulmányi kompe
tenciáival. Alaposabb vizsgálattal felfedezhető, hogy a nyitott és zárt formák közötti 
egyensúly jól mutatja a nyílt és zárt tanulási formák szenzibilitását, ami az iskolai kör
nyezetben mint pedagógiai térben is megjelenik.
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A nyitottság a pedagógiai reformok történetének régi varázsigéje, amely az önálló ta
nulás feltételét jelenti. A térbeli nyitottság azonban önmagában, miként azt a Németor
szágban zajló, nagy iskolai terek kialakítására irányuló'kísérletek (Huber és Thormann, 
2002. 73. о.) is bizonyítják, még nem garantálja sikert. Az alább bemutatandó egyik pél
dám a néhány kivétel egyike. A későbbiekben a pedagógiai térrel és az iskolaépülettel 
kapcsolatban tehát nem elsősorban a pedagógiai tévedésekről akarok beszélni, hanem két 
példa segítségével azokra a gondolkodásmódokra szeretnék rávilágítani, amelyek az is
kola pedagógiai tereinek kialakítását jellemzik. A kiválasztott példák nem az átlagosat 
mutatják be; ellenkezőleg, Németországban is különlegesnek tekinthetők. Ezek a külön
leges vonások azért fontosak a számomra, mert segítségükkel megragadható az, hogyan 
befolyásolják pedagógiai fogantatású remények és kívánságok az iskolai terek kialakítá
sát.

Első példám a Laborschule Bielefeld, a talán Magyarországon is ismert, az 1970-es 
években alapított reformiskola. A második példa egy, az egykori NDK területén működő 
iskola, amelyet a német egyesülés után gimnáziummá alakítottak át, így az mind külse
jében, mind belsőleg új alakot öltött.

Laborschule Bielefeld

Az iskola alapítása a hatvanas évek nagy oktatási reformjának hőskorához kapcsolódik. 
A belső terek szempontjából e reform azt a gondolatot akarta kifejezni, hogy az iskola 
elengedhetetlenül szükséges átalakulása szorosan összekapcsolódik annak téri viszo
nyainak átalakulásával is. Ez ebben az esetben egy abból kiinduló pozíciót jelent, hogy 
egy „architektonikailag is értelmesen kialakított iskola [...] nem csupán a pedagógiai 
munka hétköznapjait befolyásolhatja”, hanem hosszabb távon „kimondottan kondicio
nálja a pedagógiai munkát is” (Röhrs, 1969). Ennek hátterében az az elképzelés áll, hogy 
a funkcionális térelrendezés nem csupán elősegíti a megfelelő pedagógiai munkát, ha
nem annak elengedhetetlen előfeltétele. Ez tehát szorosan kapcsolódik ahhoz a meggyő
ződéshez, hogy egy adott pedagógiai koncepció az épületgépészeti kontextus révén az 
építészet nyelvére is lefordítható. Az ilyen jellegű, az építészeti megoldások megújításá
val összekapcsolt iskolareform-törekvések szószólói rokoníthatók a Maria Montessori és 
Peter Petersen elképzeléseihez kötődő reformpedagógiai jellegű iskolai terekkel kap
csolatos kísérletekkel. Az ezekben megjelenő iskolakritika és követendőnek tartott építé
szeti megoldások azzal a hagyományos osztályteremmel szemben fogalmazódtak meg, 
amelyben a pedagógiai munka a frontális formák felhasználásával valósul meg. Ezek a 
harcos reformok tükröződnek a munkaiskola és a csoportoktatás különböző formáiban is 
{Becker 1966). A megvalósítandó „új iskola” számára a különböző oktatási formák op
timális előfeltételeit biztosító építészeti megoldásokat keresnek. Ennek során olyan tér- 
szerkezeti elemeket alkalmaznak, mint az átalakítható és könnyen módosítható, elhúz
ható térelválasztó falak és elemek, speciális terek és szaktantermek, illetve a kevésbé 
speciális nagy termek.
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A hatvanas évek számos pedagógusának közös meggyőződésévé vált, hogy az okta
tás különböző formái és a pedagógiai szempontok átfordíthatók az építészet nyelvére is. 
Ám az ennek az elképzelésnek radikális megvalósulását eredményező lehetőségeknek a 
gyakorlatban csekély volt a realitása, részben pénzügyi okok miatt, de jóval inkább azért, 
mert az iskola, illetve a tanügyigazgatás reformok iránti elkötelezettsége meglehetősen 
gyenge volt. A Laborschule Bielefeld (Thurn és Tillmann, 1997) egy az alig néhány va
lóban megvalósult reformkezdeményezés közül. 1974-ben Hartmut von Hentig hozta lét
re és ettől kezdődően majdnem napjainkig kapcsolódott a szintén Bielefeldben alapított 
reformegyetemhez. Az iskola közvetlen az egyetem mellett található. A német iskolák 
világában kialakított különleges státusát már a „laboratórium” elnevezés és az ezzel 
együtt járó kísérleti iskolai szerep is jelzi. Laboratóriumként kívánták működtetni, ami 
az jelentette, hogy a feladata a kísérleti munka volt, a munkája során felhalmozódó meg
figyeléseket, tapasztalati reflexiókat pedig a neveléstudomány szolgálatába kívánták ál
lítani.

Az iskola szlogenje: a „tanulás háza”, illetve „az élet és tapasztalatszerzés tereként 
működő iskola.” Az épület, illetve az iskola számára a hagyományos iskola ellenpólusát 
jelentő „pedagógiai jellegű architektúra” kialakításra volt szükség. Ennek első megoldá
sai meglehetősen szerények és bizonytalanok. Az iskola nem csupán olyan hellyé akart 
válni, ahol „a gyermekek jól érzik magukat” (Hentig, 1993. 208. o.), hanem ezt a lehető
séget a felnőttek számára is biztosítani szerették volna. így a megszokott formáktól elté
rő belső terek kialakítása nem csupán lehetőség volt, hanem kényszerítő kötelességet is 
jelentett.

Ebből adódóan az épület szakít minden olyan térszerkezeti megoldással, amely ha
gyományos iskolára jellemző. Megszüntetik a hagyományos oktatási intézmény jelleg
zetes térbeli elemeit (mint a tábla, a padsorok, a lépcső, a folyosó, a tanári szoba, a zárt 
osztálytermek) és azokat teljesen új térszerkezeti renddel váltják fel. A térnek mindenek
előtt kommunikatív funkciót szánnak, ezt reprezentálja a nyitottság és az integrált egysé
ges iskola (Gesamtschule) ideálja, ami biztosítja a demokratikus iskola létrejöttének fel
tételeit. A középpontban többé nem a tanterv és teljesítménykategóriák állnak, hanem az 
egyes gyermekek egyéni igényei.

Az ebből adódó architektúra ideálja az osztálytermeket és a tanári szobát nélkülöző 
komplex nagy tereket tartalmazó térszerkezet. Az oktatás során alkalmazott nagyméretű 
terek kialakítása természetesen nem a pedagógia találmánya: ennek előzményeit és pár
huzamait megtalálhatjuk a különböző üzemi óriásterek esetében. Jellemző példák a nagy 
irodaházak vagy az autóipari szerelőcsarnokok, amelyek kialakításában már az ötvenes 
évektől kezdődően megfigyelhetők ezek a megoldások. Az épület külső megjelenése -  
az ipari építészetre jellemző üvegtetővel -  még ma is egy gyárcsarnokra emlékeztet. Pe
dagógiai szempontból az angol open education koncepciójából merít, ami a flexibilis ta
nulócsoportok egységes iskolai (comprehensive education) igényével áll összhangban 
(Huber és Thormann, 2002. 68. о.). A Laborschule nagy belső tere, amelyből hiányoz
nak az egyes tevékenységeket elválasztó falak, jól átlátható szerkezetek és belső rend ki
alakítására törekedett. Az átláthatóság, a mobilitás és a flexibilitás kifejezésére olyan tér
szervezési elemek szolgáltak, amelyek egyszerre tették lehetővé a csoportmunkát, a kö
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zösségi keretekben folyó művelődést és oktatást, a képességek szerinti differenciálást, az 
önálló munkát és a magasabb szintű tanulást.

A csoportok és életkori alapú tagozatok szerinti külső differenciálás a terek tagolásá
ra is szolgált, ezek különböző térbeli formáinak további felosztása hozta létre a belső tér 
elemi formáit. Az egy-egy alapcsoportnak helyet adó elemi terek váltották fel az osz
tálytermeket. Minden egyes elemi csoportnak megvolt a saját helye, egy rögzített falak
kal el nem határolt teremrész. Az egyes szintek közötti különbségeket tíz lépcsőfok je
lezte. A legfelső szintet egy fémrács szegélyezte. A berendezés normál munkaasztalok
ból, székekből, szürke és sárga ruhásszekrényekből, polcokból és parafa hirdetőtáblákból 
állt, amelyek segítségével a tanulók térelválasztó falakat alakíthattak ki, hogy saját tevé
kenységterüket a többi csoportétól elválaszthassák. A hagyományos tanári szoba helyett 
a belső tér különböző pontjain helyezték el a tanárok íróasztalait, amelyek így térbeli el
helyezésükkel is utaltak arra, hogy a tanár mindig a tanulók rendelkezésére áll.

Mi a hozadéka ennek a pedagógiai architektúrának, milyen építészeti vonatkozású 
következtetéseket tud a pedagógia a Laborschule nagy terek kialakítására irányuló kí
sérletei alapján megfogalmazni? Valóban megfelelnek-e ezek a nagyméretű belső terek 
azoknak az elvárásoknak, amelyek a kommunikációs és kooperációs képességek gyakor
lása kapcsán, de akár az iskolán kívül szükséges életszerű munkakörülmények megisme
résének lehetőségeként is felmerülnek?

A szakirodalomban számos publikáció található a Laborschule projekttel kapcsolat
ban, részben Hartmut von Hentig (1997a; 1997b) tollából (v.ö. Schmittmann, 1985), 
amelyek az iskola térszerkezeti elemeit viselkedéselméleti szempontok alapján is elem
zik. Ezekben találhatók olyan, a belső terekkel összefüggő pedagógiai megállapítások, 
állásfoglalások, vélekedések, amelyek szemben állnak a valósággal, olyanok, amelyek 
szkeptikussá tesznek bennünket. Nem minden esetben igazolódtak azok az előzetes elvá
rások, amelyek a kívánatos közösségi tapasztalatszerzési formákra, például a kölcsönös 
érdekegyeztetésre és az együttműködésre vonatkoztak. Maga Heutig is ír arról, hogy 
gyakran olyan érzése volt, mintha egy felfordult világban lenne, „egy olyan intézmény
ben, amely saját feltételeihez rosszul tud kapcsolódni” (Heutig, 1997b. 133. o.). Nagy 
volt a zaj és gyakori a kölcsönös elzárkózás, amit a pedagógusok nem tudtak befolyásol
ni. Nem vált be a koncepció azon előfeltételezése sem, hogy a téri környezet ösztönzően 
hat a gyermekekre, hogy ennek hatására kilépnek az őket körülvevő alapcsoportból és 
spontán módon bekapcsolódnak egy másik oktatási tevékenységbe.

A differenciálatlan nagyméretű terek előnyeit és hátrányait áttekintve jól elkülönít
hetők az azokban rejlő lehetőségek és diszfunkcionális elemek. Harmut von Heutig, aki 
az iskolalaboratórium olyan, közösségi szempontból életszerű tevékenységtérré formálá
sára törekedett, amely a pedagógiai munka során minden oldalról védi az abban tevé
kenykedő tanárt, döntően úgy látja az iskola építészeti megoldásait, mint egy „személyes 
vereség történetét.” (Huber és Thormann, 2002. 80. о.). Ennek hátterében azok a kísér
letek állnak, amelyek az eredendően tagolatlan terek visszarendezésére, vagyis a nyitott 
tereknek zártakkal való felváltására irányultak. Ugyanis azok a pavilonszerűen kialakí
tott, üvegfalakkal határolt, és így átláthatóvá formált zónák, amelyek napjainkban gyako
riak a felső tagozat esetében, már nem ugyanazt jelentik, mint az eredeti tagolatlan tér- 
szerkezet. Jóllehet ma már a Laborschule Bielefeld nem tekinthető annak a tagolatlan
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belső terű iskolának, aminek létrehozása idején tervezték, mégis jelentős mértékben kü
lönbözik a Németországban átlagosnak tekintett iskoláktól.

Az általam elmondottak legfőbb iskolapedagógiai tanulsága egyfelől, hogy lehetsé
ges az ilyen jellegű funkcionális formák kialakítása, másfelől pedig a tagolatlan nagy tér, 
a nyitott munkaformák, a csoport- és önálló munka hatásfoka kedvezőbb a hagyományos 
formákénál. Ebben az esetben is lehetőség nyílik a frontális munkaformákra, azok hatása 
azonban nem megfelelő. Itt egyet kell értenünk Heutig állásfoglalásával, aki az elvárások 
és a valós helyzet között feszülő éles ellentmondások miatti személyes csalódottsága el
lenére is úgy véli, ez a tagolatlan nagy iskolai belső tér „alkalmas lenne a neki megfelelő 
didaktika kialakítására.”

Arra vonatkozóan, hogy végeredményben miként befolyásolja a gyermekek tevé
kenységét az ilyen térszerkezetű iskola, sokáig elsősorban csak azokról a reakciókról ol
vashattunk, amelyek ellene szóltak: a szemléletmód védelmének kialakításáról, az elemi 
terek körüli sorompókról, a más csoportok túlkapásai elleni védelem szükségletéről, a 
meghátrálásról és az orientációról (Heutig, 1997a. 152. o.). A térszerkezet pozitív hatá
saival kapcsolatos vizsgálatok csak ezt követően fogalmazódnak meg. Ma már egyre 
gyakrabban találkozhatunk olyan véleményekkel is, amelyek a flexibilitás hatásait és a 
nagyméretű tereknek a vegyes életkorú gyermekek oktatásában betöltött pozitív hatásait 
hangsúlyozzák, ami kiegyenlíti a nagy terekben folyó oktatás könnyen előforduló prob
lémáit (Groeben, 1997; Huber és Thormann, 2002). Ez valószínűleg a PISA vizsgálatok 
következménye, amelyben a Laborschule jó eredményeket ért el.

A Hundertwasser-iskola Wittenbergben

Németországban már régebben megjelent az az irányzat, amely szerint a pedagógiai te
reket nem csak rendeltetésük, hanem esztétikai funkciójuk szerint is szükséges vizsgálni. 
Ennek eredményeként megkérdezték a tanulókat arról, milyen legyen az általuk elkép
zelt álomiskola. A művészeti nevelés részeként számos szebbnél szebb elképzelés szü
letett, viták folytak a színekről és az ízlésről is, de komoly eredményt ez a megközelítés 
nem hozott.

Az egyetlen kivétel a Martin Luther Gimnázium Wittenbergben. Az iskolát 1975-ben 
építették, 1400 tanuló számára az NDK-ban honos tízosztályos politechnikai általános 
iskolaként (Kemnitz, 2001). Maga az intézmény egy 1970 és 1980 között épült lakótele
pen található. A politechnikai iskola az NDK iskolarendszerének egységesítését szolgáló 
iskolatípus. Az elsőtől a tizedik osztályig azonos tanterv alapján, ugyanolyan tanköny
vekkel, azonos módszerek, sőt, egységes záróvizsga-feladatok alapján tanítottak itt. Az 
egységesítési törekvés megfigyelhető volt az iskolaépület térelrendezésében is. 1965 
után az NDK-ban iskolai típustervek készültek, amelyek valójában csak az épülettömbök 
és osztálytermek számában, az iskolaudvar elhelyezésében, a homlokzat díszítésében, 
illetve a szaktantermi ellátottságban különböztek egymástól. Abból a típusból, amelybe a 
jelenlegi Martin Luther Gimnázium és a mellette működő általános iskola is tartozik, 
Türingia és a Keleti-tenger között még legalább 450 épület található.
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A német egyesítés után a volt NDK-ban a Német Szövetségi Köztársaság iskolarend
szerét vezették be. A Szász-Anhalt tartománybeli politechnikai iskolák gimnáziummá, 
általános iskolává vagy reáliskolává alakultak át. A térelrendezés tekintetében mindez 
átalakítással, a megváltozott helyzethez alkalmazkodó bútorok és berendezések beépíté
sével járt együtt. A kérdéses iskolát 1995-ben, mintegy húszéves használat után át kellett 
építeni. A tanulók, a szülők és a tanárok már az 1990-es évek elejétől intenzíven foglal
koztak az átalakításból adódó lehetőségekkel. Ökológiai és művészeti megközelítésekkel 
igyekeztek különböző elképzeléseket a felszínre hozni. 1993-ra készültek el -  a művé
szeti nevelés részeként -  azok a vázlatok, amelyek formai tekintetben is nagyon hason
lítottak az osztrák építész, Friedensreich Hundertwasser koncepciójához. A wittenbergi- 
ek fel is vették a kapcsolatot a művésszel, aki a tanulók által készített rajzoktól inspirálva 
beleegyezett, hogy részt vegyen az iskola művészi koncepciójának kialakításában. Egy 
évig tartó újjáépítés után, 1999-ben készült el az iskola (Hundertwasserschule 
Lutherstadt Wittenberg, 2001; Walden és Borreibach, 2002).

Aki ismer más Hundertwasser által kivitelezett épületeket, itt is rögtön felfedezheti 
az ismert motívumokat: a tetőtér változatos vonalvezetését, oszlopok, tornyok elhelyezé
sét és mindenekelőtt sok-sok szín használatát. De vannak „megőrzött” részek is, ahol fel
ismerhetők a korábbi építészeti megoldások; ezek pedagógia szándékból maradtak meg, 
az NDK-s múlt történelmi kontextusba helyezett szemléletére utalnak. Az új iskolaépü
lettel szemben fontos elvárás, hogy lehetővé tegye a tanulók számára az iskolával való 
azonosulást is. Még nem tudjuk, hogyan változik tovább a koncepció. Az iskola nyílt 
napján olyan tanulókkal találkozhattunk, akik nagyon lelkesen beszéltek az iskolájukról, 
a különböző helyiségek funkciójáról, örömmel mutatták a színeket és lelkesedtek a taná
raikért is.

Persze a Hundertwasser-iskolát nem csak a díszes, jól látható homlokzati díszítmé
nyek jellemzik. A tetőszerkezet alatt -  a közösségi kommunikációt is biztosító -  aulát 
alakítottak ki, zöld szín alkalmazásával pedig olyan részben lehatárolt tereket hoztak lét
re, amelyek osztályteremként is használhatók. A toronyrészben könyvtárat és csillag- 
vizsgálót alakítottak ki. A számos szokatlan újítás ellenére az iskola térelrendezése még 
korántsem tekinthető befejezettnek. E befejezetlenség fenntartása pedagógiai szándékú, 
egyfajta nyitottságot szimbolizál. A térszerkezet pedagógiai elvek alapján történő alakí
tása a tudatos tanári tevékenység fontos részévé vált.

Összegzés

Mit is mondhatunk tehát a térszerkezet és a pedagógia kapcsolatáról, milyen neveléstu
dományi haszna van az iskolai térszerkezet pedagógiai szempontból történő megkonst
ruálásának? Zárásként tézisszerüen foglalom össze ezzel kapcsolatos gondolataimat.

1) Az iskolai térszerkezet a pedagógiai gondolkodás funkcionális és intencionális 
kifejezési formája. Az iskola belső és külső formai megoldásai mögött olyan pedagógiai 
megfontolások, szándékok, vélekedések találhatók, amelyeknek pedagógiai hatást tulaj
donítanak. A bielefeldi laboratóriumi iskola-kísérletben ez az iskola belső megreformá
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lásának szükségességét vetette fel és ahhoz a felismeréshez vezetett, hogy az iskola és a 
társadalom összekapcsolásához elegendő hely, nagy tér szükséges. Mindez olyan pozitív 
szándékú ideológia pedagógiai megjelenítésének tekinthető, amely a kooperáció és az 
egymás megértésére való törekvés lehetőségének biztosításával egy új életmód-modell 
kifejlődését eredményezheti. „A rossz szándékú elhatárolódást, a hierarchiába rendező
dést és az apolitikus magánakvalóságot” (Hentig, 1997b. 129. o.) szimbolizáló falakat le 
kellett bontani.

A nagy teremben történő tanulás és nevelés feltételeinek megteremtése új értelemben 
közelít az iskolához, azt az életet és a tapasztalatszerzést lehetővé tevő térként fogja fel. 
A laboratóriumi iskola külsődleges jellegzetessége, a színeiben is visszafogott üzem- 
csamokszerű térszerkezet nem zavarta a gyerekeket, jól érezték magukat ebben a térben.

2) A bielefeldi laboratóriumi iskola és a Hundertwasser-iskola (Martin Luther Gim
názium) példáján a pedagógiai térszerkezet történeti meghatározottsága is nyomon kö
vethető. A laboratóriumi iskola ilyen értelemben a Német Szövetségi Köztársaság het
venes évtizedbeli, az iskola belső megreformálást célul kitűző programjának a része. A 
Hundertwasser-iskola pedig a már egyesített Németország részévé vált, integrálódó or
szágrész törekvéseire utal a kilencvenes évekből.

A pedagógia és a térszerkezet közötti kapcsolatot az jelenti, hogy pedagógiai és di
daktikai törekvések építészeti és térelrendezési elvekben jelennek meg, ezzel mintegy 
létrehozva a pedagógiai tér architektúráját. Erre hatást gyakorolnak továbbá az oktatás- 
politikai célkitűzések, a gazdasági lehetőségek, valamint az adott időszak uralkodó esz
tétikai-építészeti felfogása. Ilyen értelemben a pedagógiai térszerkezet történetiségében 
is determinált tér, tehát olyan tükrözödési formának is felfogható, amely kontinuitásában 
és változásában egyaránt mutatja a pedagógiai és a didaktikai törekvések változását.

3) A pedagógiai térszerkezetnek technológiai dimenziója is van, hiszen a terek kitöl
tése és struktúrája pedagógiai és didaktikai szempontból motivált lehet. A térszerkezet 
támogathat vagy éppen akadályozhat bizonyos pedagógiai törekvéseket. Némi megszo
rítással elmondható, hogy építészeti megoldásokkal alakíthatók, befolyásolhatók a peda
gógiai hétköznapok történései. A bemutatott példák ugyanis arról tanúskodnak, hogy a 
társas kapcsolatok mint pedagógiai munkaformák támogathatók, illetve gátolhatok a tér
elrendezés változtatásával.

Az értelmezés szűkítése azt jelenti, hogy a térszerkezet nem mindenható, csak a tér- 
szerkezet alapján nem lehet következtetéseket megfogalmazni a pedagógiai tevékenység 
minőségére vonatkozóan. Hasonló pedagógiai térelrendezésnek nem szükségszerű kö
vetkezménye ugyanolyan társas kapcsolat, vagy ugyanolyan tanulásszervezési mód lét
rejötte. A nagy összefüggő terek létrehozása és az autoriter vezetési stílus sem zárják ki 
egymást.

4) A neveléstudományi, illetve a tanárképzésben történő felhasználási lehetőségeket 
tekintve megállapítható, hogy a térszerkezet pedagógiai elemzése nem tud választ adni 
arra a kérdésre, hogy melyik térkialakítási forma a legjobb. Viszont a pedagógiai tér 
megfelelő távolságból történő vizsgálata és a felhasználási lehetőségek analízise nyomán 
kialakuló reflektív szemlélet elősegítheti a nyitott és zárt formák közötti kapcsolat felis
merését, érzékenyebbé tehet a különböző munkaformák, tanulásszervezési megoldási 
módok iránt.
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5) A két bemutatott és elemzett példa alapján, illetve a térszerkezet pedagógiai cél
zattá elemzéséből csak korlátozott következtetéseket fogalmazhatok meg. Az ténykérdés, 
hogy a térszerkezetnek van pedagógiai hatása, de nincs pontos leírásunk arról, hogy ho
gyan érvényesül ez, milyen variánsai ismertek, milyen intenzitással és mennyi ideig hat. 
Az mindenesetre világos, hogy ugyanazon térszerkezeti jelenség hatásmechanizmusának 
feltárása több perspektívából lehetséges, valamint hogy egy bizonyos térszerkezettől el
várt hatás nem szükségszerűen jelenik meg ([Jeliek és Kemnitz, 2003. 12. о.). Arról pe
dig, hogy ezeket a hatásokat nem csak esztétikai vagy pszichológiai szempontból, hanem 
neveléselméleti értelmezésben is a hagyományok és a modernizáció megvalósítójának 
tekinthetnénk, még további véleménycserét kell folytatnunk.
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ABSTRCT

HEIDEMARIE KEMNITZ: PEDAGOGICAL ARCHITEKTURE: POSSIBILITIES FOR CREATING 
PEDAGOGICAL SPACES AS SHOWN BY TWO EXAMPLES

In recent years, space in education has been considered as a metaphor of educational 
thinking, schools and classrooms as spaces for experience, learning and living. This paper 
analyses two German school buildings to examine the possibilities of translating educational 
ideas into architecture. The spatial structure of the school is a functional and intentional 
expression of pedagogical thinking. The historical determination of pedagogical space is also 
apparent, the major influences exerted by objectives of educational policy, economic 
resources and dominant aesthetic and architectural ideas. A technological dimension can also 
be detected. When considering implications for educational theory and teacher training, a 
pedagogical analysis of spatial structures cannot be used to determine the best spatial form. 
However, a proper analysis of space and its use, as well as the subsequent reflective 
perspective can lead to higher sensibility as regards different organisations of learning 
experiences.
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KÖNYVEKRŐL

Szüret a könyvlapon: Ivan Illich: A szöveg szőlőskertjében: kommentár Hugo de 
Sancto Victore didascalionjához
Gond-Palatinus, 2001. 262 o.

Az európai művelődéstörténetben a könyv gazdag szimbolikájának -  a tanulás, a tudomány, a bölcsesség kép
zete mellett -  kétségtelenül leghangsúlyosabb része a világmindenség, az élet szimbólumának az elképzelése 
(liber mundi, liber vitae), és ebben szoros rokonságban állhat az ugyancsak központi jelentőségű szimbólum
mal, a kerttel. A kert a zsidó-keresztény kultúrkörben mindenekelőtt az Éden, a paradicsomi harmónia kertje, a 
kozmosz kicsinyített mása, a földi lét kiindulópontja, az élet-szimbólumok tárháza, mely igen gyakran szőlős
kert képében jelenik meg, de a kultuszközpont, Jeruzsálem is sok szempontból a kert szimbolikájának folyta
tója. A keresztény szimbolikában a kert a szerelmes Énekek éneke „elzárt kertjévé” (hortus conclusus) válik, 
mely Szűz Mária tisztaságának, szüzességének jelképeként nem csak a megtestesüléssel, hanem a megváltással 
és a beteljesüléssel (mennyei Paradicsom) kapcsolatosan is hordoz szimbolikus jelentést. A „kertben” megtes
tesült Isten, Jézus Krisztus „Isten Igéje”, fő hordozója és megjelenítője a „sugalmazott Ige”, a Biblia, a „köny
vek könyve”. így találkoznak össze egymással a keresztény szimbolikában a kert és a könyv jelképei által a 
zsitló-keresztény kultúrkör fontos tartalmai. Ezért szolgálhat a kert-motívuma a Szentírás és az emberi történe
lem keretéül, melyben a Teremtés könyvbeli édeni kiindulópont a Jelenések könyvének paradicsomi „új Jeru
zsálemében” nyeri el beteljesülését. A kert szimbólumában az isteni bölcsesség és az emberi tisztaság egyesü
lésével fogalmazódik meg az a keresztény „dialogikus” világkép, mely a transzcendencia és immanencia pár
beszédét a megtestesült Ige által a sugalmazott Igével, a „Könyv”-vel látja elérhetőnek.

A könyv és a kert szimbolikájának rokonsága a teocentrikus világkép újkori megkérdőjelezése ellenére 
mélyen beágyazódott műveltségünkbe, hiszen a modemitás központi -  a 19. század óta hatalmas pályát befutó 
-  fogalma, a „kultúra” etimológiai gyökere is a „megművelni, ápolni, gondozni” (colere) tőből származik. A 
stabil, a transzcendensen alapuló világkép megingását követően a mozgásba lendülő szellemi realitások ma
gukra irányították a figyelmet. Az ember a világmindenség megismerését, értelmezését immár nem természe
tesnek, Isten által elrendezettnek, hanem az előző nemzedékek által kialakítódnak és alakíthatónak tapasztalta. 
A kultúrával azonos gyökerű, régen azonos jelentésű „kultusz” isteni jelentésköre helyett az emberi műveltség
re, a lélek kiművelése helyett az intellektuális művelődésre helyeződött át a hangsúly, mely -  természetesen -  
mindenekelőtt könyvalapú kultúrát jelentett. Nem véletlen tehát, hogy a posztmodern „meghatározatlanság”, a 
kulturális hagyományt -  gyakran anarchikus módon -  megkérdőjelező korszak fellépésével lassan elköszönő 
könyvkultúra értékeit, sajátosságait egyre több könyv tekinti témájának. A média és a számítógép előretörésé
vel támogatott vizualitás azt mutatja, hogy az információs társadalom elsősorban nem a könyvi közvetítésen 
alapuló információcsere és tanulás társadalma kíván lenni. Miután az „olvasni” (legere) ige is eredetileg fizikai 
tevékenységet jelölt, azaz a „szedegetni, betakarítani, összegyűjteni" mellékjelentéseket hordozta, a könyv és a 
kert szimbolikájának összjátékára építve lvan Illich az olvasás kultúrtörténetébe betekintő könyve A szöveg 
szőlőskertjében címet viseli. A széles művelődéstörténeti alapokra építő könyvben, az alcímében pontosított 
műfaji és tartalmi besorolással -  Kommentár Hugo de Sancto Victore didascaliconjához -  jelzi a szerző, hogy 
mindenekelőtt éppen arra a paradigmaváltásra kíváncsi, mely a mostanában lezárulóban lévő „könyvbeli” kul
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túra kialakulásához vezetett, azaz az olvasás- és gondolkodástörténet 12. századi forradalmát állítja vizsgálódá
sa középpontjába.

Ivan Illich könyve érdekes színfoltja azon olvasástörténeti könyvek sorának, melyek arra a -  már-már 
közhelyszerűen ismételt -  fordulatra hívják fel a figyelmet, mely az olvasás terén zajlik napjainkban. Az átala
kulásban lévő könyvkultúra értékét, sajátosságait mérik fel és rögzítik azok a lassan Magyarországon is meg
jelenő könyvek, melyek a téma kultúrtörténeti vizsgálatával a jövő útkereséseire is választ adhatnak. Míg A 
szöveg szőlőskertjében egy lényeges szemléleti változásra helyezi a hangsúlyt, addig az ugyancsak a közel
múltban megjelent Alberto Manguel' Az olvasás története című esszéfüzére főleg problématörténeti csomó
pontok kiemelésével ad történeti áttekintést. A Guglielmo Cavallo és Roger Chartier szerkesztésében megje
lent Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban című tanulmánykötet pedig diakronikus szemlélettel -  a gö
rög kezdetek olvasásmódjától egészen a posztmodem kánonokat lebontó olvasásmódjáig -  tekinti át az olvasás 
történetének európai fejleményeit. Manguel esszéi az irodalmár olvasói megközelítésével, olvasmányosan, az 
összefüggések világos felmutatásával és nagy szépirodalmi bázisra építve mutatják be az olvasás történeti 
mozzanatait. Az egész könyv egy nagy rácsodálkozás az olvasás „metafizikájára”; a szerző önéletrajz érvényű 
művelődéstörténetet alkotott. A Cavallo-Chartier által szerkesztett, a legújabb irodalomtudományi felismeré
sekre -  a befogadás-központú szemléletre, az olvasói értelemadásra — is építő tanulmánykötetre a történészi 
megközelítés jellemző, a diakronikusan feldolgozott anyag az olvasást történeti folyamatában érzékelteti. A 
több történész tanulmányát tartalmazó kötet a nyilvánvaló hiányosságai ellenére (pl. a hellenisztikus olvasás 
tárgyalásának hiánya) egységes és átfogó képet ad az olvasás kultúrtörténetéről. A tanulmánykötet szemléleti 
újdonsága az a felismerés, hogy az olvasás történeti fejleményei és a történelmi korszakhatárok gyakran nem 
esnek egybe. Lebont több közhelyszerűen meggyökeresedett nézetet, például: a reneszánsz korántsem az antik
vitás felé való visszafordulás, sokkal inkább annak aktív átdolgozása; a korai reformációnak nem volt akkora
szerepe a Biblia olvasásának elterjedésében, mint egyesek tudni vélik, hanem az egy későbbi, főleg a pietiz-

3mushoz köthető 17. századi eredmény stb. (Rohály, 2002).
A Cavallo-Chartier és az Illich könyv magyarországi recepciója sajátos helyzetben van, hiszen ezek fran

cia, illetve angol kiadásai fordított sorrendben láttak napvilágot. Sőt, a szemléleti rokonság megléte, illetve a 
bibliográfiai adatok is bizonyítani látszanak azt a feltevést, hogy a tanulmánykötet felhasználhatta Ivan Illich 
gondolatait. Hiszen Illich saját könyve paradigmatikus jellegét abban látja, hogy a „könyvbeli” szöveg sokkal 
inkább a skolasztika intellektuális forradalmának, mintsem a nyomtatásnak a következménye: „Nem létezik 
egyetlen olyan könyv vagy valamire való tanulmány sem, amely ex professo foglalkozna azzal a feltevéssel, 
hogy az a tárgy, amely alkalmas volt arra, hogy kinyomtassák, egy az írásbeliségben bekövetkezett, háromszáz 
évvel korábbi forradalom során jött létre. Könyvemmel ezt a mulasztást kívántam pótolni.” Emellett a lényeges 
szemléleti kérdés mellett feltételezhető egy másik kapcsolódási pont is, hiszen Illich azt is felrója, hogy a 
szakirodalom eddig nem fordított figyelmet „a szövegre mint tárgyra” (202. o.). A Cavallo-Chartier kötet 
szerkesztőinek előszava e lényeges szemléleti változásokat visszhangozzák: „mindazok az újdonságok, ame
lyeket sietve a nyomtatáshoz társítunk, valójában jóval korábbiak annál. ( ...) Az újkor első „olvasási forradal
ma” tehát nagymértékben független volt attól a technikai forradalomtól, amely a 15. század során megváltoz
tatta a könyv előállítását. Sokkal inkább azokban a változásokban gyökerezik, amelyek a 12. és a 13. század
ban átalakították az írás funkcióját. Az írás szerzetesi modelljét — amely a megőrzést és az emlékezést szolgál- 1 * 3

1 Manguel, Alberto (2001): Az olvasás története. Park Kiadó, Budapest.
Cavallo, G. és Chartier, R. (2000, szerk.): Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Balassi Kiadó, Bu
dapest.

3 Rohály János (2002): Szöveg, olvasásmód: kultúrtörténet. Iskolakultúra, 12. 1. sz. 113-118.
A magyar fordítás alapját képező Cavallo-Chartier kötet francia kiadása 1997-ben, az Illich könyv angol ki
adása pedig 1993-ban jelent meg. A Cavallo-Chartier könyv bibliográfiája az Illicit könyv egy korábbi, más 
címmel ellátott, de témájában ugyanazt tárgyaló 1991-es francia kiadását jelöli meg. Jacqueline Hatnesse 
jegyzeteiben is ugyanez szerepel.
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ta, s nagymértékben elkülönült magától az olvasástól -  ekkoriban váltotta fel a skolasztikus modell, amely a 
könyvet egyszerre az intellektuális munka tárgyává és eszközévé tette.” (31. o.) Sőt, a tanulmánykötet a szer
kesztői öndefiníció, a nézőpont meghatározása szerint éppen az illich-i elvek megvalósításáért jött létre: „egy
szerre vizsgáljuk a szöveg anyagi mivoltát és olvasóik gyakorlatát. ( ...)  A szakirodalom által kidolgozott és a 
leginkább kvantitatív jellegű könyvtörténetek által ismételten képviselt elképzeléssel szemben, miszerint a 
szöveg önmagában, minden anyagiságtól függetlenül létezik, azt kell mondanunk, hogy nincsen szöveg ama 
hordozó nélkül, amely olvasásra (vagy hallgatásra) alkalmassá teszi, sem pedig ama körülmények nélkül, 
amelyek közepette olvassák (vagy hallgatják) azt. A szerzők nem könyveket írnak: nem, ők szövegeket írnak, 
amelyek írott -  kéziratos, metszett, nyomtatott s manapság digitális -  tárgyakká lesznek...” (205. o.).

Hogyan értékeli, és miért tartja fontosnak Illich a könyve témájául szánt olvasástörténeti fordulópontot? A 
válasz érzékelteti, hogy a felelet nem adható meg szélesebb művelődéstörténeti kitekintés nélkül, és -  ami talán 
számunkra lényegesebb -  a művelődéstörténet, azaz az olvasás kultúrtörténete itt közvetlenül ad választ a ne
veléstörténeti vizsgálatokra. Hiszen itt éppen a „könyvbeli” kultúra, azaz a könyvalapú tanulás kialakulásának 
lényeges fordulójáról van szó: „Az egyetemes könyvbeliség lett a nyugati világi vallásosság alapja, egyháza 
pedig az iskolai oktatás” (11. o.) A metaforikus és feltűnő megfogalmazásokat kedvelő Illich szerint ez az a 
pillanat, amikor a könyvlap .jám bor motyogók partitúrájából hirtelen logikus gondolkodók számára vizuálisan 
rendszerezett szöveggé vált” . A nyugati társadalom 1150 körül megszületett könyvbeliségének vizsgálatára 
éppen az készteti a szerzőt, hogy manapság a könyv „nem alapmetafora többé”, a hagyományos olvasás, a 
könyv kultúrája visszaszorul. „A kép és felirata, a képregény, a táblázat, a szövegpanel, a grafikon, a fényké
pek, a vázlatok és a médiák egymás közti keveredése a felhasználótól olyan szokásokat kíván meg, amelyek 
ellentétesek a skolasztikus olvasóközönség egykori szokásaival” (13. o.). Ahhoz, hogy a 12. századi olvasási 
fordulat magyarázhatóvá tegye a mostani átmenetet, az európai művelődéstörténet új, szélesebb spektrumú 
vizsgálatára van szükség: a társadalom és a jelölési rendszerének összefüggéseire is fel kell hívni a figyelmet, 
hiszen az olvasás története a könyvlap történetén kívül viselkedéstörténet, az emberi fogalmi tér története, a 
világ-, a társadalom-, az énfelfogás története is.

Hugo de Sanclo Victore, azaz Saint-victori Hugó didascalionja azért lehet Illich megfogalmazásában a té
ma szempontjából meghatározó, mivel ez az első könyv, melyet az olvasás művészetéről írtak. A Cavallo- 
Chartier kötetben, Jacqueline Hamesse Az olvasás skolasztikus modellje című tanulmányának bevezető sorai 
hasonlóan mutatnak a középkori szerző jelentőségére: „Véletlen-e, hogy az olvasás művészetéről szóló első 
traktátus, a Saint-victori Hugo által a 12. században szerkesztett Didascalicon már címével is előrevetíti, mi
lyen alapvető szerepet fog játszani az olvasás az oktatásban?” (1151 o.) A vizsgált középkori mű és a vizsgált 
téma, az olvasás, neveléstörténeti jelentőségére mutat az is, hogy Hugo incipitje (a könyv néhány első szava, 
mely a középkori kéziratokban a cím helyett állt) saját könyvét a „padeiá”-ban, a görög-római műveltség 
„didaszkalikus” hagyományában, azaz a tanítás, oktatás területén helyezte el. Az olvasás szerinte nem más, 
mint a „bölcsesség megszerzése, keresése”. Ezt az antikvitásban gyökerező gondolatot Illich nagyívű történeti 
áttekintéssel vázolja fel. A kereszténység számára a bölcsesség nyilvánvalóan mást jelentett, a bibliai hagyo
mány által átértelmezett bölcsesség immár személyes létező: Krisztus a megtestesült Isten, aki így egyszers
mind a bűnbeesett ember gyógyítja, orvossága. Az olvasás általi tanulás, a bölcsesség megszerzésének tehát a 
középkor nevelési gyakorlatának megfelelően egyszersmind a megtérésre, a hitre nevelés, a teocentrikus világ
kép közvetítése volt.

Illich könyvének nagyszerűsége az a művelődéstörténeti, tág horizontú gondolkodásmód, mely korszako
kat átívelő képet ad a mentalitástörténeti változásokról. Hugo könyvének szavait („minden kívánatos dolog kö
zül első a bölcsesség”) magyarázva rámutat a középkori és a mai, a mechanisztikus világkép által belénk ivó
dott lényeges szemléletbeli különbségre. Mindezt egy lényegtelennek tűnő mozzanat magyarázatánál teszi, ám 
ez lényegesen kitágítja az értelmezési horizontot. A mondat „első” szava látszólagos egyértelműsége ellenére 
nem jelenti ugyanazt a mi számunkra, mint amit a középkorban jelenthetett. A mechanisztikus ok-okozati 
összefüggés mentális rögzültsége, a végső értelmet nem ismerő, a „ható ok” egyeduralmában élő 20. századi 
gondolkodás elfedi előlünk az antikvitás és a középkor „cél-ok”-ba vetett hitét, a végső cél értelmességének tu-
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datât. A hugói „első a bölcsesség” jelentésköre tehát lényegében a „legfontosabb”, a „leglényegesebb”, azaz a 
„végső” jelentéskörét is hordozhatta. Ez az értelmezői távolság természetesen az egész könyv tartalmára igaz, a 
könyv alcímének (de studio legendi) vizsgálata is erre mutat. A bölcsesség megszerzésére irányuló tanulás 
ugyanis korántsem intellektuális tudásfelhalmozásra, hanem egy egész életre szóló, az élet érzelmi, etikai terü
leteire is kiterjedő tevékenységre utalt. A hugói könyv második mondatát („a bölcsesség megvilágosítja az em
bert”) kommentálva a szerző ugyanilyen plasztikussággal érzékelteti az értelmezői távolságot: a világkép
váltások okozta gondolkodástörténeti meghatározottságot. A „megvilágosít” jelentésköre mind a 18. századi 
„felvilágosodás”, mind a 20. századi „villanyfény” tapasztalatának ellentettje. A gyertyafény világába, a per
gamen felragyogó miniatúrájához vezető elemzés a fény immanenciáját, az ember belülről fakadó felragyogá
sát, a szív világosságát tárja elénk. A reneszánsz képeinek festett fényei óta nem evidens valóság ritka megta- 
pasztalási lehetősége a felkelő nap által átvilágított gótikus ablakok ragyogó világa.

A könyvlapból áradó fényben önmagát megismerő Hugo egyúttal a középkori ember önmaga énjére való 
ráébredésének, a „vallási kozmoszba” ágyazott „egyéniség” felismerésének a pillanatát is rögzítette, a görög
római fogalomkészletből ugyanis ez hiányzott. A ma adottként létező individuális elkülönülés kezdete is a 12. 
századra tehető. A középkor korábbi szakaszaiban -  az eredetileg színházi maszkot jelentő -  „persona” a társa
dalmi szerep, a funkció, a hivatal jelentéskörével bírt, az emberi lényeget, autonómiát jelző „egyéniség” a 
könyv lapjain tett magányos zarándoklat eredménye is. A egyéniség felismerése tehát feladat, melyet a 12. szá
zad emberének a könyvlap szőlőskertjén át haladva, a fényt követve kellett megszereznie. A bölcsesség fénye 
felé haladás, a felemelkedés „a szívben erényről-erényre vezető lépcsőfokokon” a középkori organikus világ
kép istenképmás emberének a reneszánsz vitalista világképében kibontakozó lehetőségeit rejti. Lényeges, hogy 
az olvasásban rend, rendszer szerint kellett haladni, melyet az isteni teremtés stabil, szimmetrikus, organikus 
világának harmóniáját tükrözte. így nem az olvasó által a szövegbe vitt rendről volt szó, hanem a bölcsesség 
helyezte el őt rendszerében. A mai -  Freud  és Jung által befolyásolt -  szimbólum-értelmezés csak nehezen kö
zelítheti meg azt a középkori szemléletet, mely alapján az allegória, a szimbólum közvetlenül, objektiven fe
jezte ki -  a fizikai világon túlra mutató -  tartalmát. Az olvasás tehát a szöveg szimbólumán keresztül a transz
cendens által elrendezett világhoz vezetett, az olvasó a teremtés és a megváltás rendjében megtalálhatta helyét 
és elhelyezhette ismereteit.

Az olvasás tevékenysége Hugo értelmezésében az „ars memoriae” hagyományának is az örököse volt, hi
szen az olvasás „gondolatban szerkesztett kincsesládika (arca)” . A „szekrény, doboz, láda, Noé bárkája, taber- 
nákulum ” jelentéskörét is hordozó „arca” mindenekelőtt arra a gondolatilag elrendezett belső térre, „memória- 
palotára” utalt, mely az olvasás során szerzett adatok tárolását és előhívását tette lehetővé. A mentális címkék
kel ellátott gondolati fiókok használatát hosszas gyakorlatokkal, mnémotechnikai edzéssel lehetett elsajátítani. 
A 12. századi katedrális interiorizált modelljeként is felfogható háromdimenziós memóriatár a keresztény 
üdvtörténetben, a kánoni szövegek világában jelentett tájékozódási lehetőséget, és az egyházi közösséghez való 
tartozás tudatát adta. A Noé bárkájaként az idő folyamában úszó egyház az a makrokozmikus egység volt, 
mely az emberi mikrokozmosz számára az olvasással volt elérhető. Hugo volt az első -  mutatja be Illich köny
vében - ,  aki újra felfedezte az ókori „ars memoriae” hagyományát és azt a keresztény történeti tudat szolgála
tába állította, és talán az utolsó, aki az információvisszakeresés legfőbb eszközének tartotta.

Az eddigiekhez hasonlóan Illich vizuálisan is érzékelteti, milyen változások állhatták be az olvasás közép
kori és mai megítélése között. Az olvasást az elme képernyőjére vetülő képként, vagy a fénymásoló tünékeny 
átsuhanásaként értelmező felfogásához képest, a Hugo által tanított olvasási mód még monasztikus tevékeny
ség. A test mozgásával, erőkifejtéssel, ritmussal járó fizikai cselekvésmód, mely során a könyvlap „megteste
sül” az olvasóban. Az evés, ivás élvezeteit, de fáradalmait is hordozó olvasás, a szerzetes számára életmód, az 
„óra et laborá”-t összekötő kapocs. Hugo Pliniustól veszi azt az elgondolást, hogy az oldal, lap (pagina) egy
szerre szőlősorokat is jelenthet, az olvasás így válik nála szüretté, a szent szimbolikáját bőven hordozó szőlő 
ízlelgetésévé.

A világkép-váltások következtében beálló mentalitástörténeti változások felmutatása mellett Illich könyvé
nek erőssége, hogy többszörösen rá tud mutatni a hugói mű paradigmatikus jellegére. Egyrészt Hugo és tanít
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ványai az utolsók a középkorban, akik számára még az olvasás és az írás tevékenysége, valamint a latin nyelv 
használata még ugyanazt a tevékenységet jelentette. A mai olvasó számára megmosolyogni való az a bizonyta
lanság, mely az átmenet korát jellemezte, azok a próbálkozások, mely során a latin betűvel először próbálkoz
tak a „beszélt nyelv” lejegyzésével. Csak nehezen tudunk belegondolni abba, hogy akadhatott olyan kor, mely
ben egy nyelv és jelrendszer kötöttsége (a hang és a betű alakja között szoros összefüggést feltételeztek) foly
tán problémát okozhatott az egyik népnyelvből a másikra való fordítás, és közvetítőként a latin nyelv közbeik
tatását kellett választaniuk. Hugo müve más szempontból is egy köztes kor emblematikus műve. Talán a leg
jobb példa a monasztikus és a skolasztikus olvasásmód átmenetének érzékeltetésére. Hugónál a tanulásra, olva
sásra szólító felhívás egyetemes jellegű, ezt az igényt öelőtte senki sem fogalmazta meg ilyen érvénnyel. Az 
ágostonos kanonok Hugo azt -  az „egyetemes egyház” tanításában benne rejlő -  lehetőséget bontotta ki, mely 
már a bencés kolostori világ művelődésétől eltérő, ágostonos „cívis” szellem megjelenését jelezte. A keresz
tény műveltség, az olvasás -  a történelmi adottságok következtében is -  ekkor lépett ki a kolostorfalak közül, 
hogy a tágabb városi közösség szolgálatába álljon. Illich meghaladja a szakirodalom által előszeretettel han
goztatott monasztikus és skolasztikus olvasásmódbeli megkülönböztetést, azaz nem tartja kielégítőnek a han
gos olvasásról a csendes olvasásra való átmenetként való definiálását. Ugyanakkor kiindulópontként ezt ő is jó 
nak tartja, már csak azért is, mivel Hugo műve tartalmazza az első utalást a csöndes olvasásra vonatkozóan: 
„Olvasni annyit tesz, mint elménket könyvekből vett szabályok és előírások alapján képezni” . (155. o.) Ekkor
ra érett be a 7. századi „ír találmány”, a szóköz feltalálásának következménye, a lassan elhalkuló kolostori 
scriptóriumok után a skolasztika a könyvre az elme vizuális eszközeként tekintett. A csendes olvasás felé tartó 
átmenetet Illich nagyszerű ikonográfiái példával érzékelteti: míg a korábbi ábrázolásokon az evangélistáknak 
az Isten csicsergő madár formájában diktál, addig a 8. századtól a madár már lemásolandó tekercset tart a cső
rében !

Illich a Hugo korában zajló kultúrtörténeti fordulatot mindenekelőtt az új technikák felfedezésében látja, 
melyek a valóság újfajta érzékeléséhez, azaz gondolkodástörténeti fordulathoz vezettek. Az index, a betűrend, 
a szövegkiemelés, a lábjegyzet, a betűstílus megváltozása, a hordozható könyv eredményezte mindazt, hogy a 
„szőlőskert” egyre inkább „bánya”, vagy „kincsestár" funkciót kezdett ellátni. A fizikai tevékenységgel járó, a 
gyümölcsöt ízlelgető szüret helyett az olvasás egyre inkább intellektuális feltáró munkát, kutatást jelentett. A 
bekezdéseiben, részeiben eligazító és kutatható szöveg tapasztalata ahhoz a 1980-as évekbeli fordulathoz ha
sonlítható, amikor az addig folyamatos hangfelvételek kezelésében már az eltelt idő, a részeket jelölő index
számok jelzése is megjelent. A könyvek -  Hugo idejétől számítható -  szerkezeti összetevői a nyomtatás felta
lálása által elteijesztve egészen az 1980-as évekig azonosnak mondhatóak, ebben a hagyományban csak a szö
vegszerkesztő megjelenése hozott hatalmas változást.

Illich könyvében a mesélő és a tudós beszédmódja váltogatja egymást: a mesélő az elbeszélés folyamatos
ságához szükséges tudományos közhelyeket is érdekfeszítővé tudja változtatni, a tudományos értekezést törté
netté formálja; a tudós az élő narrációt olykor megszakítva meglepő és mély megfigyeléssekkel áll elő. A ko
rokat átívelő szemlélet kitágítja a vizsgált 12. századi mű világát. Egy-egy kérdés tárgyalása során gyakran 
időutazásban van részünk, mely egy kérdés előzményeit, vagy éppen annak utóéletét vázolja fel, illetve a vi
lágkép-változások okozta átértelmeződését mutatja be. Itt kell megemlíteni a fordító aktív hozzájárulását a ma
gyar fordítás sikeréhez, hiszen a magyar viszonyokhoz alkalmazkodva (az olvasó számára nem állhatnak ren
delkezésre az idézett latin müvek) bőséges latin idézet-gyűjteménnyel toldotta meg a könyvet, az egyes fogal
mak magyarázatát így téve világosabbá. A vizsgált kérdéskör pontos körüljárása ellenére az olvasó nem egy 
filológusi bogarászással, hanem egy dinamikusan hullámzó szöveggel kerül kapcsolatba, melyben az elkalan
dozások, a gazdag lábjegyzetanyag labirintusa színes és érdekes képet fest az olvasás történeti meghatározói
ról. A könyv talán legnagyobb érdeme, hogy a különböző határtudományok ismeretében az olvasás kultúrtör
ténetének azon megközelítési módjaira mutat rá, melyek ezidáig kevésbé voltak megszokottak. Az olvasás 
immár nemcsak a szem és a könyvlap találkozásának hétköznapján ismétlődő aktusa, hanem a történelem során 
változó mentális- és testgyakorlat, emlékezettechnika és gondolati katedrális, szőlőskert és kincsesládika, a pa
radicsomi bölcsesség közvetítője és az intellektuális munka eszköze. Illich könyvét olvasva világossá válik,
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hogy a 12. század által kialakított könyv és annak szimbolikája nemcsak a skolasztika mentális kifejeződése, 
hanem egy új világkép meghatározó tényezője. Ez a könyv az újkori „kultúrára eszmélésben” kulcsszerepet 
töltött be. A kézirat lapjaitól elszakadó szöveg, a latin nyelv bilincséből kiszabaduló betűk is jelentős szerepet 
játszottak abban, hogy a kozmosz szimbólumán túl a könyv egyre inkább a gondolkodás szimbólumává lett.

Az olvasástörténet neveléstudományi jelentőségét az országban egyedülálló módon a Pécsi Tudomány- 
egyetem Tanárképző Intézete ismerte fel, amikor a pedagógiai tantárgyak történeti alapozásának keretében az 
egyes korszakok olvasástörténeti fejleményeire is kitekintő művelődéstörténeti tantárgyat oktat (Géczi és 
Stirling, 2002)5. A tudás átadásában meghatározó jelentőségű írás-olvasás történeti alakulásának tárgyalása a 
(természet)tudománytörténeti fejlemények összefüggéseiben már csak azért is lényeges lehet, mivel a 
verbalizáció és matematizáltság mindmáig az iskolai tudás meghatározói (Géczi, 2002)6. Az ilyen jellegű mű
velődéstörténeti megközelítés nemcsak a neveléstörténet határtudományok (pl. olvasástörténet, könyvtártörté
net, értelmezéstörténet) felé orientálásában tölt be fontos szerepet, hanem az egyes korszakok világképének 
elemzésével, a főbb világkép-változások nyomon követésével a nem intézményes nevelés művelődéstörténeti 
hátterét is felrajzolhatja (Kéri, 1997).7

Rohály János

5 Géczi János és Stirling János (2002): Bevezetés az európai gondolkodás történetébe. Kézirat, Pécs; online: 
http://tki.pte.hu/Egymut.html

6 Géczi János (2002): A neveléstudomány történeti dimenziói. Új Pedagógiai Szemle, 52. 2. sz. 70-80.
7 Kéri Katalin (1997): Mi a neveléstörténet? JPTE TKI, Pécs.
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INFORMÁCIÓK

Közlemény a
MTA Pedagógiai Bizottság tagjainak és tisztségviselőinek 

újraválasztásáról

Az Akadémia bizottságainak megújítása keretében sor került a Pedagógiai Bizottság újraválasztására. A vá
lasztás levélszavazás formájában történt. Szavazati joggal a köztestület tagjai rendelkeztek, és ugyancsak ők 
szerepeltek a megválasztható tagok listáján. (Kivéve a közgyűlési tagokat -  ök e tagságuknál fogva már tagjai 
a Pedagógiai Bizottságnak.)

A levélben kiküldött szavazólapon a nevek véletlenszerű sorrendben szerepeltek. A lezárt borítékban 
visszaküldött szavazatokat az MTA II. osztályának titkársága értékelte.

A szavazás eredményeként a 2003-2005 akadémiai ciklusra a köztestület kővetkező tagjai lettek a Pedagó
giai Bizottság tagjai:

Bábosik István 
Ballér Endre 
Báthory Zoltán 
Benedek András 
Brezsnyánszky László 
Csapó Benő 
Falus Iván 
Forray R. Katalin 
Golnhofer Erzsébet 
Halász Gábor 
Hunyady Györgyné 
Kárpáti Andrea 
Kelemen Elemér 
Kozma Tamás 
Loránd Ferenc 
Mátrai Zsuzsa 
Medgyes Péter 
Mesterházi Zsuzsa 
Mihály Ottó 
Nagy Józse 
Németh ANdrás 
Orosz Sándor 
Pukánszky Béla 
Szabó László Tamás 
Vidákovich Tibor 
Zrinszky László

Az újjáalakult Pedagógiai Bizottság megválasztotta tisztségviselőit. A bizottság elnöke Báthory Zoltán, al- 
elnöke Csapó Benő és Hunyady Györgyné lett. A titkári teendőket Mátrai Zsuzsa és Vidákovich Tibor látja el.
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Összefoglaló a Magyar Pedagógia 2000-2002. évi működéséről

A Magyar Pedagógia 2000-ben megbízott szerkesztőbizottságának mandátuma idején a szerkesztőség a külön
böző kategóriákban összesen 123 kéziratot dolgozott fel, ebből 26-ot (21%) utasított el. A három évfolyamban 
a „Tanulmányok” rovatban 74, a „Szemle” rovatban öt, a „Könyvekről” rovatban pedig 18 írás jelent meg. A 
közölt tanulmányok közül 11-nek, a megjelenésre váró kéziratok közül egynek van külföldi szerzője.

Az elmúlt időszakban a M agyar Pedagógia rendszeresen beszámolt a Pedagógiai Bizottság és albizottsá
gainak munkájáról és közölte a tudományos közélettel kapcsolatos fontos információkat.

A 2000-2002 évek során benyújtott tanulmányok bírálatában a szerkesztőbizottság tagjain kívül a követ
kező kollégák vettek részt: Ambrus András, Ballér Endre, Bárdos Jenő, Benkő Zsuzsanna, Bíróné Nagy Edit, 
Boreczky Ágnes, Csíkos Csaba, Farkas Olga, Forray R. Karalin, Fülöp Márta, Géczi János, Golnhofer 
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A FIZIKA FELADATOK ABSZTRAKCIÓS SZINTJE 
SZERINTI TELJESÍTMÉNY AZ INTELLIGENCIA-HÁNYADOS

TÜKRÉBEN

Takács Viola
Pécsi Tudományegyetem, Tanárképző Intézet, Pedagógia Tanszék

Jelen tanulmány a Janus Pannonius Tudományegyetem, ma Pécsi Tudományegyetem 
Tanárképző Intézetének kutatócsoportja által 1999. májusában végzett átfogó felmérés 
egy szeletének, a fizika tantárgy elsajátításának és az intelligenciaszint vizsgálati ered
ményeinek strukturális, Galois-gráfokkal történő elemzése. A vizsgálat során a József 
Attila, ma Szegedi Tudományegyetem Pedagógia Tanszék munkacsoportjának 1995-ben 
zajlott mérésénél alkalmazott teszteket használtuk fel (Csapó, 1998). A hivatkozott sze
gedi felmérés mérőeszközeit kiegészítettük a pécsi kutatócsoport által kifejlesztett mé
rőlapokkal, így további területekre is kiterjedt a felmérés köre (pl.: olvasás, intelligencia, 
flow-teszt).

Az egyes területeken, tantárgyakban elért teljesítmények elemzését lásd Géczi 
(2001). A pszichológiai és szociológiai vizsgálatok eredményeit Balázs Éva (2000), 
Reisz Terézia (2000) és Vágó Irén (2001) munkái ismertetik. Az attitűd vizsgálatokról 
szól Kocsis Mihály dolgozata (2000), e tárgykörök strukturális elemzését adják Takács 
(2000b, 2000d, 2001) írásai.

Ezeken a -  pedagógiai kutatásban hagyományos -  területeken túl, úgy gondoltuk: 
hasznos lehet néhány más megközelítésben is elemezni a felmérés közel négymillió 
adatát. A fizikateszt egy ilyen -  a hagyományos statisztikai számításokat figyelmen kívül 
hagyó, más -  feldolgozása „Felidézés vagy alkalmazás” címen jelent meg (Takács, 
2002), s azt vizsgálja, hogy az elméletet, illetve annak gyakorlati alkalmazását tudják-e 
jobban a gyerekek. Ugyanezt a fizikatesztet feldolgoztuk aszerint is, hogy a tanulók mi
lyen fokú absztrakciós képességeit mozgósítják az egyes feladatok (Takács, 2000c).

A következőkben mérésünk különféle területeinek (fizikatudás, intelligencia) egy
mással való összefüggéseivel foglalkozunk. A különböző absztrakciós szintű feladatok 
megoldásában elért eredmények és a feladatokat megoldó általános iskolai tanulók intel
ligencia szintje közötti összefüggésekre nem hagyományos eszközökkel, hanem az osz
tályok belső struktúráján keresztül próbálunk rávilágítani.

A mérés leírása

Az 1999 májusában végzett felmérésben Baranya megye 69 iskolájából mintegy 
1600 7. és 11. évfolyamos tanuló vett részt. Ezen belül a fizika tudásszintmérő teszt az

141



Takács Viola

általános iskolák 7. évfolyamán került felvételre (n=532). 632 hetedikes tanulótól kér
deztük meg a fizika osztályzatát. A jelen írásban szereplő elemzés 23 osztályra, 442 ta
nulóra vonatkozik, akiknek az IQ mérése is megtörtént.

Május lévén, a tanév teljes anyagát tartalmazhatták a kérdések. így túlnyomó több
ségben az elektromosságtan köréből, kisebb részben a nyomás fogalma, az egyensúly 
folyadékokban és gázokban, valamint az egyszerű gépek, munka, teljesítmény fejezetek 
anyagából válogattak a tesztkészítők. A fizika teszt A és В feladatlapján is 16 feladat 
szerepelt, s ezek összesen 38 itemre bomlottak mindkét tesztváltozat esetében.

A felmérés az iskolában dolgozó tanárok segítségével tanórai keretek között történt. 
A válaszadásra rendelkezésre álló idő 45 perc volt.

Eredmények

Tanulói teljesítmények

A felmérésben részt vett tanulók fizika osztályzatainak átlaga 3,21, ez a teljesítmény 
százalékában kifejezve 64,2%. A teszten nyújtott teljesítményük 32,6%-os (1=0,1520). 
Az igen alacsony teljesítmények okát két körülményben valószínűsítjük. Egyrészt kü
lönböző tanterv szerint haladó osztályokról volt szó, melyek közt volt olyan is, amelyben 
a szóban forgó tanévben nem volt fizika tárgy. Másrészt a tesztet felmérő biztosaink 
íratták, s előfordult, hogy az őket bemutató tanár felhívta a tanulók figyelmét arra, hogy 
a feladatlapot nem osztályozzák, számukra a tesztnek nincs tétje. Véleményünk szerint e 
tényezők okozhatták néhány osztály dolgozatainak teljes eredménytelenségét.

A feladatok absztrakciós szintje szerinti teljesítmény

A feladatlapok kérdéseit nem csupán a fizika tantárgy témakörei szerint csoportosít
hatjuk. Érdemesnek tűnik a témakörökön kívül a feltett kérdések absztrakciós foka sze
rint is megvizsgálni ezeket a feladatokat.

E szempont szerint hét fokozatot különböztettünk meg:
-  Jelenség”, ha a válasz egy fizikai jelenség ismeretét kívánja meg.
-  „Fogalom”, ha egy fizikai fogalom ismerete kell a helyes válaszhoz.
-  „Fogalom vizuális ábrázolása" az absztrakció következő fokozata, ebbe függvény- 

ábrázolás, illetve kapcsolási rajz készítése tartozik.
-  „Reláció”, ahol fizikai mennyiség-párok közti <, =, > vonatkozásról kell dönteni.
-  „Törvény”, ha fizikai mennyiségek közti mennyiségi összefüggést kell tudni.
-  ,Mértékegység", ahol mértékegységet kell írni a válaszba.
-  „Számítás” nevű kategóriát mondunk, ha -  akár képlettel, akár következtetéssel -  

de mindenképpen számítás révén lehet eredményre jutni.
A feladatlap elemi feladatrészeinek absztrakciós szint szerinti megoszlás mutatja az 

1. táblázat. A feladatlapon megjelöltük minden item mellett az absztrakciós kategóriát 
CTakács, 2000a. 148-149. o.).
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1. táblázat. A feladatok megoszlása absztrakciós szintek szerint

Absztrakciós szin tek Itemek száma

J -  Jelenség 2

F  -  Fogalom 6

V -  Fogalom  vizuális ábrázolása 6

R -  Reláció 6

T  -  Törvény 4

M -  M értékegység 4

S -  Szám ítás 10

Ö sszes pontszám 38

Eldöntendő volt, hogy az elérhető maximális pontszám hányad része legyen az a ha
tár, amelyről azt mondhatjuk, hogy ha a tanuló elérte, akkor elsajátította az adott abszt
rakciós kategóriát. Mivel az átlagteljesítmény mindössze 30% körüli, ahhoz, hogy 
egyáltalán struktúra adódjék, a mércét alacsonyra kellett tenni. Az egész minta átlagát és 
az ennek alapján megszabott ponthatárt mutatja a 2. táblázat.

Ha a ponthatárt elérte a tanuló, akkor „elsajátította” azt a kategóriát, így a követke
zőkben „1” jelet kap, ha nem, akkor „nem sajátította el”, s így jele „0” lesz. Ilyen módon 
a relatív értékelés esete forog fenn. A ponthatárok körülbelül a 30%-os teljesítmény kö
rül mozognak. (A szóban forgó teszteredmények más szempontú feldolgozása is elké
szült [Takács, 2002]).

2. táblázat. Az absztrakciós szintek szerint elért átlag és a ponthatárok

A bsztrakciós szint M axim um Á tlag P o n th a tá r

J 2 1,04 1

F 6 2,11 2

V 6 1,83 2

R 6 1,67 2

T 4 0,99 1

M 4 0,79 1

s 10 1,39 3

Fellistáztuk a tanulók által elért pontszámokat osztályok szerinti csoportosításban 
(Takács, 2000a. 152-162. o.). Ennek alapján készültek bináris -  kétértékű -  táblázataink, 
amelyek segítségével az osztályok struktúráit ábrázoló Galois-gráfokat alkottunk. E grá
fokon egy-egy szögpont egyfelől azt a legnagyobb tanulócsoportot jelenti, amelynek 
minden tagja egy absztrakciós szintű kategória csoport minden elemét elsajátította. Más
felől e szögpont azt a legnagyobb feladat kategória-csoportot is jelenti, amelyet a pont
hoz írt tanulócsoport minden tagja megoldott. Az osztálystruktúrák alapján levonható -  a 
tanításra vonatkozó -  következtetéseket lásd Takács (2000b), itt csupán arra használtuk
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fel a kapott gráfokat, hogy minden osztályra nézve leolvassuk róluk a legtöbb példát 
megoldó tanulókat. Példaképpen Takács (2003. 112. o. 75. táblázat) tanulmányában lásd 
a 23. sz. osztály által elért pontszámokat, és az egyes tanulók intelligencia értékeit, va
lamint a táblázat alapján a ponthatárok figyelembe vételével készült bináris táblázatot 
{Takács, 2003. 112. o. 76. táblázat). Ez alapján a táblázat alapján készült az 1. ábrán lát
ható Galois-gráf. A Galois-gráf fogalmáról és készítéséről bővebb bemutatás is megtör
tént (Takács és Szigeti, 2000).

IQ -  A tanulók intelligencia-hányadosai

Az 1999-ben végzett Baranya megyei mérés során az intelligencia vizsgálatot Vágó 
Irén irányította. Ő készítette az IQ mérés tesztjeit is {Vágó, 2001), amelynek eredmé
nyeit megkaptuk, s jelen elemzés során felhasználtuk.

A teszteket pontszámokkal értékelték, a 7. évfolyamon e pontszámok 13 és 41 között 
voltak. A pontszámot megadott kulcs szerint IQ értékre lehet átváltani, 46 és 168 közti 
értékben {Mérei és Szakács, 1974). Az IQ értékek kategóriákba való átszámítását mutatja 
a 3. táblázat.

A vizsgált 442 elemű mintában az egyes intelligencia kategóriákat jelentő részminták 
megoszlását mutatja a 2. ábra. Leolvasható, hogy a normális eloszlás mintánkban torzult, 
az NJ és а К részminta elemszáma kicsi. (Vizsgálatunkban a fent ismertetett hét kategó
riát használtuk, minden tanulónál feltüntetve az aktuális jeleket.)

3. táblázat. Az IQ értékek kategóriái

IQ Kategória Kategória je le

0 - 6 9 gyenge G

70 -  89 átlag alatti ÁA

90 -  109 átlagos Á

110 -  119 jó JÓ

120 -  129 nagyon jó NJ

130 -  139 kiváló К

140 fölött kivételes KV
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0
О

1. ábra
A 23. sz■ osztály Galois-gráfja

Különböző absztrakciós szintű feladatok és az azokat elért tanulók jele

2. ábra
A tanulók IQ kategóriáinak megoszlása
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Az osztályok gráfjain, amelyek szögpontjaihoz a legnagyobb jól megoldott absztrak
ciós kategória-csoportot írtuk (alul), az ezeket megoldó legnagyobb tanulócsoport tagjai
nak jelét (felül) megváltoztattuk oly módon, hogy a tanulók jele helyett e tanulók intelli
gencia kategóriáját írtuk (ugyancsak felül). A példaként szereplő 23. sz. osztály esetén 
így az 1. ábra a 3. ábrává módosul.

о

3. ábra
A 23. sz. osztály Galois-gráfja

Különböző absztrakciós szintű feladatok és a tanulók IQ értékei
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A tanulók teljesítményszintje, intelligenciája és a feladatok absztrakciós szintje 
közötti összefüggések

Rendelkezésünkre állnak a különböző absztrakciós szintű feladatokon elért tanulói tel
jesítmények ugyanúgy, mint a tanulók intelligencia-kategóriái. Célunk ezek összevetése.

Első lépésként felvesszük az összetartozó adatokat osztályonként, majd rendre a G- 
től a KV-ig leolvassuk az osztály gráfjáról, hogy milyen absztrakciós szintű feladatok 
tartoznak egy-egy intelligencia-kategóriához. Mindig a legtöbb feladatot megoldó diákot 
vesszük alapul, és az ő IQ-értékét írjuk be. Például a már ismert 23. sz. osztály esetében 
a 3. ábráról leolvasható, hogy „Jó” IQ-val a legtöbb példát megoldó az „F, V, M, S” 
absztrakciós szinteket érte el. Van itt „J”-t megoldó is, de nem a legtöbb példát oldotta 
meg a ,JÓ”-k közül. így a 23. sz. osztály esetében a Takács (2003. 116. o. 76. táblázat) 
tanulmányban olvasható adatokhoz jutunk.

Az eljárást minden osztályra nézve elvégeztük, majd a kapott táblázatokat egyesítet
tük. Ekkor -  az intelligencia-kategóriák szerinti csoportosításban -  kapjuk meg az adato
kat. A következő lépésben e táblázat 49 oszlopának átlagértékeit számítottuk ki, -  G-J, 
G-F, G-V, G-R, G-T, G-M, G-S-től KV-J, KV-F, KV-V, KV-R, KV-T, KV-M, KV-S-ig 
-  majd teljesítményszázalékra váltottuk át. A vizsgált populációra adódó eredményeket a
4. és 5. ábrán ábrázoljuk (4. és 5. ábra).

Jelenség
Fogalom vizuális megjelenítése 
Törvény

■ Fogalom
- Reláció
- Mértékegység

4. ábra
Teljesítmény az IQ függvényében

A görbesereg törött vonalakból áll, de a valóságban ezek nem jelentenek folytonos 
szakaszokat, csak az áttekinthetőség kedvéért engedtük meg ezt a szabálytalanságot. 
(Szemünk a vonalakat jobban követi, mint az oszlopdiagramokat.)
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Három változóról van szó, síkbeli ábrázolásunk két-két változó felrajzolását teszi le
hetővé, így egy grafikonon a teljesítményeket az IQ-k függvényében, míg egy másikon a 
teljesítményeket a feladatok absztrakciós szintjének függvényében ábrázoltuk. Alkalma
zottjelöléseinkkel: a T - I Q é s a T - A  függvényeket rajzoltuk meg. A görbeseregek pa
ramétere mindig a harmadik változó: a T -  IQ függvény esetében az A értékek, a T -  A 
függvénynél pedig az IQ értékek.

Gyenge —О— Átlag alatti —♦— Átlagos —• — Jó

Nagyon jó —D— Kiváló —X— Kivételes

Teljesítmény a feladat absztrakciós szintjének függvényében

A 4. ábrán látható hét görbe enyhén emelkedő tendenciát mutat, azaz a növekvő in
telligenciával -  általában -  nő a tanulói teljesítmény. Szembetűnő, hogy az S görbe lé
nyegesen alacsonyabban fekszik, mint a többi, azaz intelligenciától függetlenül, a tanu
lók lényegesen gyengébbek a számításos feladatok megoldásában, mint a többiében. 
Mind a görbemenetek, mind pedig a százalékos átlagértékek alapján az egyes absztrak
ciós kategóriák teljesítmény sorrendjét a 4. táblázat mutatja. А К és KV intelligencia ese
tén 80% körül van a J, R, T és M. Az NJ intelligencia értéknél anomália van, itt a görbék 
menete eltér a trendtől.

4. táblázat. Az absztrakciós kategóriák teljesítménysorrendje

Törvény 81
Fogalom 74

M értékegység 73
Jelenség 70

R eláció 68

Fogalom  vizuális m egjelen ítése 66

Szám ítás 39
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Nézzük most az 5. ábra menetét. Ez a hét görbe enyhén csökkenő tendenciát mutat. 
Ez azt jelenti, hogy a növekvő absztrakciójú feladatokat a tanulók -  általában -  kevésbé 
tudják megoldani. Mind a görbemenetek, mind pedig a százalékos átlagértékek alapján 
az egyes intelligencia-kategóriákban a teljesítmény sorrendjét az 5. táblázat mutatja. Itt 
is valamilyen anomália van a NJ intelligencia kategóriánál.

5. táblázat. Az intelligencia-kategóriák teljesítménysorrendje

Nagyon jó 51
Átlag alatti 54
Gyenge 60
Á tlagos 71
Jó 74
Kiváló 76
K ivételes 78

„T-nem” -  tanulói kudarcok

A tanulói teljesítmények vizsgálata után egy másik elemzést is végeztünk. Megnéz
tük, hogy mely feladatokat tudják a diákok a legkevésbé megoldani. Eljárásunk az alábbi 
volt: Az osztályok bináris táblázataiban felcseréltük a nullákat és az egyeseket. Az így 
kapott 23 db táblázat alapján is elkészítettük a Galois-gráfokat. Ezeken egy-egy pont alá 
írt számcsoport azt a legnagyobb absztrakciós kategória-csoportot jelenti, amelynek 
egyik feladatát sem oldotta meg az ugyanezen pont fölé írt tanulócsoport egyik tagja 
sem. Ez a legnagyobb ilyen tanulócsoport. Ezután a diákok jele helyett e tanulók intelli
genciahányadosát írtuk (ugyancsak fölül).

T-nem -  A -  IQ összefüggések

A T -  A -  IQ összefüggések című fejezetben leírtakkal azonos módon összesítettük, 
majd grafikusan ábrázoltuk az eredményeket. A teljesítmény ellentéteként értelmezett 
kudarcot „T-nem”-mel jelölve, újabb két görbesereget kaptunk, a T-nem -  IQ, azaz ku
darc -  intelligencia, és a T-nem -  A, azaz kudarc -  absztrakciós szint görbéket. Az előb
bit a 6. ábra, az utóbbit pedig a 7. ábra mutatja.

A 6. ábra a tanulók kudarcát mutatja az intelligencia függvényében. A hét görbe 
csökkenő tendenciájú, azaz növekvő intelligencia esetén -  általában -  kisebb a kudarc. 
Szembetűnő, hogy az S görbe lényegesen magasabban fekszik, mint a többi, azaz intelli
genciától függetlenül a tanulók kudarca lényegesen nagyobb a számításos feladatokban, 
mint a többinél. A görbemenetek és a százalékos átlagértékek alapján az egyes absztrak
ciós kategóriák sorrendjét a 6. táblázat mutatja. Míg a gyenge intelligenciánál mindegyik 
típusú feladat 60 és 90% közti kudarcot mutat, addig a kiváló és kivételes intelligencia
szintnél ez már csak 20 és 50% közötti (ha nem tekintjük a számítást!).

149



T
el

je
sí

tm
én

y 
(%

) 
Te

lje
sí

tm
én

y 
(%

)

Takács Viola

-Jelenség
- Fogalom vizuális megjelenítése 
-Törvény

- Fogalom
- Reláció
- Mértékegység

AA Jó NJ К KV
Intelligencia-kategória

6. ábra
Kudarc az IQ függvényében

J F V R T M S
Feladat absztrakciós szintje

7. ábra
Kudarc a feladat absztrakciós szintjének függvényében
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6. táblázat. Az absztrakciós kategóriák sorrendje kudarc esetén

Törvény 46
Jelenség 53
Fogalom 57
Fogalom vizuális megjelenítése 62
Mértékegység 64
Reláció 70
Számítás 83

A 7. ábra hét görbéje egy kissé emelkedő tendenciájú. Ez azt jelenti, hogy a növekvő 
absztrakciójú feladatok esetén a tanulói kudarc -  általában -  nagyobb. Mind a görbeme
netek, mind pedig a százalékos átlagértékek alapján az egyes intelligencia kategóriákban 
a kudarc sorrendjét a 7. táblázat mutatja.

7. táblázat. Az intelligencia kategóriák sorrendje a kudarc szempontjából

Kiváló 38
Kivételes 44
Nagyon jó 53
Jó 66
Átlag alatti 74
Gyenge 78
Átlagos 81

Következtetések

Értelmezzük az eddig csupán formális megfigyeléseket. Elsősorban a tanulói telje
sítmény és az intelligencia együtt járása fontos (4. ábra). Nem meglepő, hogy a tehetsé
gesebb diák jobban teljesít. Szigorú együtt járásról nem beszélhetünk, de trendekről igen. 
Nézzük, milyen eltérések mutatkoznak. A mértékegység, jelenség, reláció és számítás tí
pusú feladatokban a gyenge és az átlag alatti kategória helyet cserél. Vagyis a gyenge, 
illetve átlag alatti intelligenciájúak esetében a mértékegység, jelenség, illetve reláció tí
pusú feladatoknál fordult meg a trend.

A fogalom vizuális megjelenítése és a fogalom típusú feladatoknál a kiváló és kivé
teles kategóriák cseréje mutatkozik. Azaz a kiváló és a kivételes képességűeknél a foga
lom, illetve a fogalom vizuális ábrázolása eltér az általános irányzattól. Ezek nem érdemi 
eltérések, hiszen egymáshoz közeli intelligenciákról van szó, ráadásul a teljesítménybeli 
különbségek sem nagyok.

A kicsi elemszám következménye lehet, hogy mindegyik absztrakciós szintű feladat 
görbéjének lokális minimuma van a nagyon jó értéknél, azaz a nagyon jó intelligenciájú-
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ak az összes absztrakciós szintű feladatban gyengébbnek bizonyultak a jó intelligenciá- 
júaknál.

A 4. ábra mutatja, hogy melyik absztrakciós szintű görbe fut magasabban, azaz mi
lyen típusú feladatot tudnak a gyerekek jobban megoldani. Első a T görbe, vagyis a tör
vényé. Szám szerint 81 százalék ennek az átlaga, de jól látszik a rajzon, hogy ez fut a leg
magasabban. Viszonylag magasan fekszik az M görbe is, amely a mértékegységet jelen
ti. Ezek meglepő eredmények, mert azt gondolhatnánk, hogy a legegyszerűbb J -  jelen
ség, és F -  fogalom elsajátítása a legáltalánosabb. A várakozásnak teljesen megfelel az S 
görbe -  számításos feladat -  helyzete. Köztudott, hogy a tanulók ezzel küzdenek meg 
legkevésbé.

Feltételezhető, hogy a törvény és a mértékegység tudásában elért eredmények (81 %, 
73%), a tanári munkának tudhatok be, ezeket könnyű bemagoltatni. Ezeknek azonban 
csekély az értékük, ha nincs mögöttük a jelenség ismerete, a fizikai fogalom tudása. De, 
ha megnézzük az osztályzatok és a teszteredmények közti óriási eltérést -  64, illetve 
32%, akkor felmerül a gyanú, hogy sok tanár éppen ezt a bemagolt „tudást” értékeli.

A számításos feladatok megoldásának sikertelensége egyértelműen matematikataní
tási problémákra utal.

Az 5. ábra legfontosabb mondanivalója, hogy a feladat absztrakciós fokának növeke
dése egyre nagyobb nehézséget jelent a tanulóknak, egyre kisebb eredményűek a megol
dások. Ez sem okoz meglepetést, hiszen a jelenség típusú feladat esetén csupán érzék
szervi észlelést kell a memóriából felidézni, míg számításos feladat megoldásakor már a 
második jelzőrendszert kell működtetni. Érdekesség inkább abban lehet, hogy mely 
pontokon tér el görbeseregünk az általános trendtől. A T értéknél a görbéknek lokális 
maximumuk van. Itt nem érvényesül az eső tendencia. Ez a továbbiakban már taglalt je
lenség megmutatkozása -  a tanulók a törvényeket tanulták meg legjobban -  másik ábrá
zolásban. Az NJ -  nagyon jó  -  intelligenciájú tanulók görbéjének viselkedése itt sem 
magyarázható.

Jól leolvasható a görbékről, hogy a feladat típusától függetlenül, melyik intelligencia
kategória görbéje, milyen magasan fekszik. Az abnormálisnak mondható NJ-től eltekint
ve, a sorrend nagyjából a várhatónak megfelelő, noha a G — gyenge -  és az AA -  átlag 
alatti -  helyet cserélt. Általában a magasabb intelligencia görbéje magasabban fekszik. 
Kiemelkedő a jó intelligenciájűak fogalomismerete. Egyenletesen magas a kiváló intelli- 
genciájúak teljesítménye.

A 6. ábrát értelmezve korábbi megfigyeléseink nyernek megerősítést. Elsősorban a 
kudarc és az intelligencia együtt járása, azaz magasabb intelligencia szintnél kisebb a 
kudarc. Ez sem szigorúan, hanem a trendre értendő. Mik az ettől való eltérések? Az Á 
helyet cserél a G-vel, illetve ÁA-val. Ám ezek az eltérések minimálisak. Ugyanezt 
mondhatjuk а К és KV esetében. De még így is a gyengébb és a magasabb intelligencia 
csoportok összehasonlítása összességében beleillik az általános irányba. A számításos 
feladatok kudarcot jelentenek, míg a törvények ismeretét vizsgálók a legkisebb kudarcot 
jelentik -  lévén ez a görbe a legalacsonyabb fekvésű. A törvény görbéjét a fogalomé kö
veti.
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Végül a 7. ábrát vegyük szemügyre. A görbesereg enyhén emelkedő menete ugyanazt 
mutatja, mint amit a 4. ábrán is megfigyeltünk, azaz a növekvő absztrakciójú feladatok 
egyre nagyobb nehézséget jelentenek a tanulóknak, egyre nő a kudarc. Mindegyik gör
bének lokális minimuma van a T értéknél, ami ismét csak megerősíti a már mondottakat.

Összefoglalás

Összefoglalva, a tapasztalat szerint a növekvő intelligenciával -  általában -  növekszik a 
tanulói teljesítmény. A fizika feladat absztrakciós szintjének növekedésével -  általában -  
csökken a tanulói teljesítmény. Valószínűsíthető, hogy a jelenségek ismeretére, s a fo
galmak meghatározására nem fordítanak elég gondot a tanárok, ellenben felül értékelik a 
törvények, valamint mértékegységek betanulását. Mint a korábbi vizsgálatok is mutatták, 
elfogadhatatlanul alacsony az eredményszint a számításos feladatok megoldásában, ami 
számolási és egyenletrendezési nehézségekre utal. E problémák azonban a matematika- 
tanítás során oldhatók meg. Nyitott kérdés, hogy miért nem követi az általában tapasz
taltakat a „NJ” -  nagyon jó -  intelligencia-kategória.

Irodalom

Balázs Éva (2000): Az iskolai tudás egyes összetevői -  települési különbségek. Iskolakultúra, 8. sz. 34-48. 

Csapó Benő (1998, szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest.

Géczi János (2001): On the Biology Knowledge of Students. 9-th European Conference of European
Association for Research on Learning and Instruction, Switzerland, University of Fribourg, Aug. 28.- sept. 
1. poszter.

Kocsis Mihály (2000): Egy Baranya megyei iskolai tudásmérés néhány vizsgálati területéről. Iskolakultúra, 8. 
3-13.

Mérei Ferenc és Szakács Ferenc (1974): Pszichodiagnosztikai módszerek. Medicina Könyvkiadó, Budapest. 

Reisz Terézia (2000): Az iskolai teljesítmények szociokulturális megközelítése. Iskolakultúra, 11. sz. 50-63.

Takács Viola (2000a): A Galois-gráfok pedagógiai alkalmazása. Iskolakultúra-könyvek 6. Iskolakultúra, PTE, 
Pécs.

Takács Viola (2000b): A szülők iskolai végzettsége és gyermekeik iskolázási terve. Strukturális összefüggések. 
Iskolakultúra, 8. sz. 14 -33.

Takács Viola (2000c): Fizika feladatmegoldások -  A feladatok absztrakciós szintje. In: Takács Viola (2000):
A Galois-gráfok pedagógiai alkalmazása. Iskolakultúra-könyvek 6. Iskolakultúra, PTE, Pécs. 140-184. 

Takács Viola (2000d): Településtípusok, szülök iskolai végzettsége és gyermekeik iskolázási terve közti össze
függések. In: Takács Viola (2000): A Galois-gráfok pedagógiai alkalmazása. Iskolakultúra-könyvek 6. Is
kolakultúra, PTE, Pécs. 125-140.

Takács Viola (2001): Tantárgyi attitűdök struktúrája. Magyar Pedagógia, 101. 3. sz. 301-318.

Takács Viola (2002): Felidézés vagy alkalmazás. Iskolakultúra, 4. sz. 56-68.

Takács Viola (2003): Fizika feladatok absztrakciós szintje és az intelligenciahányadosok. In: Takács Viola: 
Baranya megyei tanulók tudásstruktúrái. Iskolakultúra-könyvek. Pécs, 111-127. Megjelenés alatt.

153



Takács Viola

Takács Viola és Szigeti Márton (2000): Gráf rajzolása. In: Takács Viola: A  G a tio s -g rá fo k  p e d a g ó g ia i  a lk a lm a 
z á s a .  Isk o la k u ltú ra  kön yvek . 6. Iskolakultúra, PTE, Pécs. 186-196.

Vágó Irén (2001): Pszichológiai mérések a Baranya megyei vizsgálatban. I. Neveléstudományi Konferencia. 
MTA, Budapest, 2001. október 29. előadás.

ABSTRACT

VIOLA TAKÁCS: PHYSICS ACHIEVEMENT BY ABSTRACTION LEVEL AS A FUNCTION OF IQ

The relationships between students’ intelligence and physics achievements are investigated 
as part of a large scale assessment project carried out at the Teacher Training Institute of the 
University of Pécs. Two versions of a physics test (both containing 38 items in 16 tasks) 
were administered to 442 students in 23 classes in grades 7 and 11 in schools in Baranya 
county, Hungary. Abstraction levels o f the items were classified as phenomenon, concept, 
visual representation of concept, relation, law, unit of measurement and calculation. IQ 
measures for the students were also available and used to identify student groups of 
differenent intellectual abilities. Physics grades as indicators of teacher assessment 
preferences were also included in the analysis. Galois graphs were used to identify trends in 
student performance on physics tasks which targeted different levels of abstraction. Two 
major trends were found; (1) the higher the students’ IQ, the higher their performance; and 
(2) the higher the abstraction required by the task, the lower the general performance. 
Detailed analyses pointed to explanations implying teachers’ possible neglect as regards the 
comprehension of phenomena and the definition of concepts, as well as their emphasis on 
evaluation targeting the memorisation of laws and units of measurement. An unacceptably 
low performance was found on tasks requiring calculations, which reveals students’ 
difficulties in computation and in reducing equations.
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NÉHÁNY SZEMÉLYES MOTÍVUM SZEREPE AZ 
ÖNSZABÁLYOZÓ TANULÁSBAN

A

Molnár Éva
MTA-SZTE Képességkutató Csoport

Az utóbbi időben a pedagógiai kutatás elméletében és gyakorlatában három fő tendencia 
vált hangsúlyossá: a tudás tartalmának átértelmezése, a tudás képességjellegű kompo
nenseinek kiemelése és fejlesztése, illetve a tanulás nem-kognitív jellegű tényezőinek 
hangsúlyozása (Csapó, 2002). Az ismeretek folyamatos átértékelődése, változása, a tar
talmi tudás gyors elévülése eredményeképpen fontossá vált az ismeretekbe ágyazott ké
pességek tanítása is, ugyanakkor a tanulási igény kialakítása, a tudáshoz kapcsolódó ér
tékek fejlesztése válik egyre inkább az oktatás elsődleges céljává. Ma az iskola feladata 
megőrizni és továbbfejleszteni a tudás iránti vágyat, felkészíteni tanulóit a változásokkal 
teli életre, amit biztonsággal csak a megfelelő képességek fejlesztésével és értékek kiala
kításával tehet meg. Az iskola nem csupán felhalmozott ismeretanyaggal bocsátja el ta
nulóit, hanem olyan motívumok és képességek birtokosaivá teszi őket, amelyek által a 
környezeti változásokhoz alkalmazkodva képesek a tanulást belső késztetéseiktől vezér
elve folytatni, és a tudás megszerzését önállóan megszervezni.

A megfelelő tudáshoz vezető út, a tanulás át- és újraértelmezése a pedagógiai kutatás 
egyik újra és újra előtérbe kerülő témája. Az önszabályozó tanulás elméletének képvise
lői a természetes tanulás folyamatához nyúlnak vissza, amikor az iskolai tanulás .javítá
sát” célozzák meg. Tanulmányunkban értelmezzük e két tanulási folyamat közti hasonló
ságokat és különbségeket. Ismertetünk egy, a témánk szempontjából releváns elméleti 
modellt, és végül bemutatjuk empirikus vizsgálatunk eredményeit, amelyben kiemelten 
foglalkozunk az önszabályozó tanulás nem-kognitív elemeivel, következtetéseket vonva 
le az önszabályozó tanulás pedagógiai jelentőségére vonatkoztatva.

Az önszabályozó tanulás definíciója és lehetséges értelmezések

Az elmúlt két évtized óta a tanulási folyamatot úgy értelmezik, mint egy mentálisan és 
fizikailag is aktív tanuló személyes késztetésein alapuló folyamatot (Zimmerman és 
Martinez-Pons, 1986), amelyben a tanuló saját tudását, személyes meggyőződéseit és 
céljait szabályozza (Sinatra, 2001). Ehhez az értelmezéshez különböző szinonim megfo
galmazásokat alkalmaztak: a tanulás a tanuló által kontrollált („self-controlled”); a tanu
lás az egyén által vezérelt folyamat („self-instructed”); a tanulási folyamat az egyén által
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megerősített („self-reinforced”), az egyén által figyelemmel kísért („self-monitored”) 
stb. folyamat.

Ezek a megnevezések egyre közelebb vittek az önszabályozó tanulás definíciójához. 
Annak ellenére, hogy sok értelmezése létezik a tanulás ezen új formájának, a legtöbb 
elméleti megközelítésben a metakognitiv, motivációs és viselkedési folyamatok hangsú
lyozását találjuk meg. Az önszabályozó tanulás metakognitiv folyamatait hangsúlyozó 
elméletek szerint az önszabályozó tanuló tervez, szervez, cselekszik és önértékelést vé
gez. Motivációs megközelítésből az önszabályozó tanuló hisz önhatékonyságában, auto
nómiájában, határozottságában, és belsőleg motivált a tanulásra. A viselkedést hangsú
lyozó elméletek vetületében az önszabályozó tanuló szelektál, strukturál, ugyanakkor 
szociális és fizikai környezetét úgy alakítja, hogy az a legnagyobb mértékben segítse ta
nulási tevékenységét (Zimmerman és Martinez-Pons, 1988). Ez utóbbi értelmezés közel 
áll a szociális tanulás elméletéhez (sőt azon alapszik) (Bandura, 1995). A szociális ta
nulás kognitív perspektívájából hasonlóságok és különbözőségek egyaránt fellelhetők a 
két elmélet között. Az önszabályozó tanulási stratégiák különböznek a szociális tanulá
sétól, de kapcsolódnak hozzá annyiban, hogy a szociális tanulás stratégiái a sajátos ta
nulási kontextusokban egyaránt fellelhetők (Zimmerman és Martinez-Pons, 1988). Mit 
jelent ez? Például a környezeti és motivációs tényezők értelmezhetők úgy, mint amelyek 
hatást gyakorolnak a tanuló döntésére az önszabályozó tanulási stratégiák használatát il
letően. Azaz befolyásolják a tanulót abban, hogy milyen cselekvéseket választ, milyen 
szempontok szerint, hogyan szelektál, illetve meghatározó hatással bírnak a tanulási fo
lyamat fennmaradására otthoni és iskolai környezetben, a kitartásra, a tanulás tartalmá
nak megválasztására.

Szintén a szociális tanulási elmélet „erejét” tükrözi számos olyan vizsgálati ered
mény, amelyben -  iskolai és más szociális környezetet vizsgálva -  kimutatták, hogy 
„természetes” (nem iskolai) környezetben jobban érvényesülnek az önszabályozó tanulá
si stratégiák. Boekaerts és Minnaert (1999) ezt informális környezetnek nevezik (család, 
utca, szabadidős központok stb.), és megállapításaik szerint ezekben a környezetekben a 
tanulók spontán módon használnak önszabályozó stratégiákat, mint például önkezdemé
nyező tanulás, vagy önmegfigyelő stratégiák (self-monitoring) használata. Az ilyen 
helyzetekben a tanulás teljes mértékben az egyén akaratától függ. Nem irányítja más, 
csak a saját elképzelése, akarata, így ezt a tanulási tevékenységet az egyén által meghatá
rozottnak, nyitottnak, élvezetesnek és felderítő jellegűnek nevezik (Boekaerts és 
Niemivirta, 2000). Ezek az önszabályozó stratégiák teljes mértékben implikálják az 
intrinzik motivációt és fordítva, az intrinzik motiváció1 ugyanakkor az önszabályozó 
stratégiák facilitátoraként is működik.

Hidi és Harackiewicz (2000) szerint ezekben a helyzetekben a tanuló akarata érvé
nyesül, motivált a teljesítmény elérésére, a feladat maximális elvégzésére. Tulajdonkép
pen ezt tekinthetjük az önszabályozás (önszabályozó tanulás) egyik legfontosabb hoza- 
dékának; azt, hogy a tanulók motiváltak legyenek arra, hogy a legtöbbet hozzák ki ön- 1

1 Az intrinzik motiváció magyar megfelelőjeként egyre inkább kezd elterjedni az önjutalmazó motiváció ki
fejezés (J ó z sa , 2002).
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magukból az adott feladat elvégzése során, és ne csupán a feladat gyors elvégzésére, be
fejezésére koncentráljanak.

Más kutatások a társak szerepének fontosságára hívták fel a figyelmet az informális 
helyzetekben (Hofer, Yu és Pintrich, 1998). Mivel a legtöbb informális tanulás szociális 
kontextusban zajlik, nagy szerepük van a különböző társas kihívásoknak, amelyek előse
gítik a kooperatív tanulást. Ezek a tanulási helyzetek szorosan strukturáltak, a tanulók 
által irányítottak és az együttműködésen alapulnak. Ezáltal a folyamatban résztvevők 
majdnem „észrevétlenül” tanulnak meg egymástól új információkat, attitűdöket, oszta
nak meg egymással különböző értékeket és meggyőződéseket. Mivel ezek a helyzetek 
nem kötelezőek, mindig addig tartanak, amíg valaki önszántából marad ott, és így sokkal 
inkább tud érvényesülni a résztvevő felek személyisége, személyes képessége, érdekelt
sége. A társak visszajelzései pedig erősítik és irányítják ezeket a személyes törekvéseket.

Ezekben a szociális, vagy „informális” helyzetekben valójában a „természetes” ta
nulás működik. Szűk értelemben véve, a tanulás folyamán tudásszerző képességeink és 
készségeink működése és begyakorlása valósul meg. Ilyenkor az információ felvételén, 
rögzítésén, elraktározásán van a hangsúly. Tág értelemben a tanulás nem szorítkozik ki
zárólag az információ rögzítésére, tárolására, hanem magában foglalja a „csinálni tudás” 
természetét is. A természetes tanulás tehát egy komplex viselkedés, amelynek folyamán 
az információ-felvétel tervezésére tevődik a hangsúly (Nagy, 2000). Az önszabályozó 
tanulás lényegét úgy fogalmazhatnánk meg, mint a természetes tanulás hasznosítását az 
iskolai tanulás számára. A két tanulási folyamat közti különbség abban rejlik, hogy az 
önszabályozó tanulás tartalomba, szituációba ágyazott tanulás, ami a természetes tanu
lással szemben nem spontán módon jön létre. A természetes tanulás véletlenszerűen 
vagy előfordul egy szociális helyzetben, vagy nem. Az önszabályozó tanulás szándékos 
tanulás, amelynek mindig van valamilyen tartalma, célja, funkciója, és amely komplex 
készségek mozgósítása és működtetése révén valósul meg.

A természetes- és az önszabályozó tanulás mellett meg kell említenünk az iskolai ta
nulást is, amit gyakran „művi” tanulásnak neveznek (Boekaerts és Minnaert, 1999). Mű
vi tanuláson egyértelműen az iskolai szituációban megvalósuló tanulást értik, amikor a 
tanuló direkt módon tanulni akar (az iskola hatására -  nyomására). Az önszabályozó ta
nulás képviselői szerint, a művi tanulás helyett a természetes tanulást kellene szándékos
sá tenni az iskolai szituációkban. A természetes- és iskolai tanulás összehasonlítását az 1. 
táblázatban foglaltuk össze.

A szociális közeg, az informális helyzetek hangsúlyozása mellett természetesen nap
világot láttak olyan munkák is (és ezek vannak többen), amelyek iskolai környezetben 
vizsgálták az önszabályozó tanulás jellegzetességeit és fejlődésének meghatározóit 
(Zimmerman és Martinez-Pons, 1988; Graham, Harris és Troia, 1998; Pintrich és 
Linnenbrink, 2000; stb.).

Két nagyobb csoportba sorolhatjuk az eddigi vizsgálatokat: (1) az egyik csoportba 
azok a kutatások tartoznak, amelyek az önszabályozó tanulás komponenseit, építő ele
meit vizsgálták (Pintrich, 2000; Boekaerts és Niemivirta, 2000; stb.). (2) A másik cso
portba pedig azok, amelyek az önszabályozó tanulást más képességekkel összefüggés
ben, más részterületek fejlődésével együtt vizsgálták (mint például írás -  Graham, 
Harris és Troia, 1998; matematikai képesség, modellálás -  Schunk, 1998; statisztikai ké
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pességek -  Lan, 1998; problémamegoldás -  Kuhl, 2000; stb.). Mivel ebben a tanulmány
ban főként az első csoportba sorolt kutatások eredményeit használjuk fel, nem térünk ki 
a második csoportba tartozó kutatások ismertetésére.

1. táblázat. A természetes- és iskolai tanulás különbségei (Boekaerts és Minnaert nyo
mán, 1999)

Természetes tanulási helyzet Iskolai tanulási helyzet

— „Önkéntes”, a személy által meghatározott. — Jórészt a tanár által meghatározott.

— A személy által kezdeményezett és végrehajtott. — Jórészt a tanár által kezdeményezett.

— Belsőleg motivált. — Kívülre tevődhet a motiváció.

— Valóságos eszközök, valóságos szituációk. — Modellált, generált eszközök, szituációk.

— A tanulási tapasztalat inkább minőségi. — A tanulási tapasztalat leginkább mennyiségi.

— Inkább folyamatorientált. — Inkább teljesítményorientált.

— Inkább szintetizáló. — Inkább analitikus.

— Leginkább flow-vezérelt. -(?)

— Nincs időkorlát, akkor kezdődik és végződik, 
amikor szükséges.

— Meghatározott időkeret.

— Nem kötelező. — Kötelező.

— Az egyén által követett és értékelt folyamat, és 
gyakran mások által elindított értékelés adja az 
alapját a visszacsatolásnak.

— Jórészt a tanár által követett és értékelt folya
mat.

— Megmarad a személy szabadsága, ő dönti el 
mikor, mennyi energia befektetése szükséges; 
mikor éri meg neki belekapcsolódni egy tevé
kenységbe.

— Korlátozott szabadság, főként a tanár dönti el a 
tevékenységek menetét.

Mindezen kutatások kimondva, vagy kimondatlanul a nem-kognitív jellegű tényezők 
fontosságát hangsúlyozzák a tanulási folyamatban. Ezek alapján úgy tűnik, nem elsősor
ban a kognitív tényezők szerepe a döntő a tanulási folyamat hatékony kivitelezésében, 
hanem sokkal inkább az olyan személyes tényezők (motívumok és képességek), amelyek 
a tanulóknak a tanulási tevékenységbe való maximális involválódásáért felelősek.

Összegezve, az önszabályozó tanulás következő meghatározását adhatjuk: olyan ta
nulási folyamat, amely során a tanuló belső, személyes céljaitól vezérelve („saját magá
tól”) szabályozza kognitív és metakognitiv folyamatait, motivációját, viselkedését, és 
amely komplex gondolkodási, érzelmi, akarati és cselekvési önfejlesztő képesség révén 
valósul meg (Zimmerman és Martinez-Pons, 1988).
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Az önszabályozó tanulás komponensei

Az önszabályozás képessége személyiségünk, személyes kompetenciánk része. Nagy 
Józsefi2000) szerint az önszabályozás az önvédelemmel, az önellátással, az individuali
tással, az önfejlesztéssel egyetemben a személyes érdekek érvényesülését teszi lehetővé. 
Az önszabályozás két módon képviselheti a személyes érdekeket: egyrészt az önszabá
lyozási motívumok (önbizalom, ambíció, életcélok stb.) révén, amelyek érdekértékelő 
mechanizmusokként működnek, másrészt az önszabályozó képesség által, amely műve
leteket, fogalmi struktúrákat (ismereteket), szokásokat, mintákat egyaránt magában fog
lal.

Az önszabályozás velünk született jellegét többen is hangsúlyozzák a szakirodalom
ban (Schunk és Zimmerman, 1998; Boekaerts, Pintrich és Zeidner, 2000). A tanulásra 
vonatkoztatva pedig a személyes érdekek, vágyak, késztetések -  azaz személyes motí
vumok -  felszínre hozatalában, illetve magának a tanulási folyamatnak személyes ér
dekként való kezelésében látják az önszabályozó képesség fontosságát.

A különböző elméleti megközelítéseket most nem részletezzük külön (1. bővebben 
Molnár, 2002a), hanem egy, a témánk szempontjából releváns téziseket tartalmazó 
szocio-kognitív elméleti megközelítést mutatunk be.

Zimmerman (2000) az önszabályozó tanulás folyamatát, Bandura (1995) szociális ta
nulás-elméletére alapozva, triádikus modellben láttatja. Szerinte az önszabályozás a 
személy és a környezete interakciójából származó viselkedés, ahol a személy gondolatai, 
érzelmei és cselekedetei adaptálódnak a környezeti kontextushoz. Ez a folyamat cikliku
san visszatérő folyamatok együttese, amely a feedback (az önreflexió) révén valósul meg 
(1. ábra).

Teljesítés, kivitelezés 
(Performance)

f ( л

Terv, szándék Önreflexió
(Forethough) (Self-reflection)

V_________ __ J V_________ J

1. ábra
Az önszabályozás ciklikus fázisai (Zimmerman, 2000 nyomán)

A három fázis: (1) a tevékenység tervezése, előrevetítése, szándéka; (2) maga a cse
lekvés véghezvitele, teljesítése, illetve (3) az önreflexió fázisa. Ezeken a fázisokon ke
resztül valósul meg az önszabályozó tevékenység (2. táblázat).

Az első fázis, a cselekvés tervezése két meghatározó kategória függvénye: az egyik a 
feladat értéke/értékelése (task analysis), a másik a személyes hitek, meggyőződések

159



Molnár Éva

(self-motivational beliefs) milyensége. Kezdeti lépésként az, hogy az adott feladatot a 
tanuló mennyire tartja fontosnak, illetve, hogy milyen az önmagáról kialakított képe (ön
értékelése, önhatékonysága, következményekkel -  sikerrel/kudarccal -  való megküzdé
se) teljes mértékben meghatározza az egész tanulási folyamatot. Hogyan? Például ha bí
zik önmagában, képességeiben, hatékonyságában, ez teljesítményét pozitívan befolyá
solja —jobb eredményt fog elérni (Zimmerman, 2000).

A második fázis -  teljesítés fázisa -  akkor hatékony, ha a tanuló figyelemmel kíséri 
saját tevékenységét. Ha folyamatosan instrukciókat ad magának, kidolgozza a feladat 
megoldásának stratégiáját, a feladatra koncentrál, és ha állandó figyelme révén észleli a 
változásokat (saját teljesítményében, a környezetben), amelyekhez alkalmazkodni tud. 
(A szakirodalom erre gyakran a monitorozás fogalmát használja, amely értelmezés ma
gában foglalja, hogy az egyének hatékonyan észlelik a környezet változásait, kulcsinge
reit, ugyanakkor viselkedésüket a helyzethez igazítva hatékonyan alakítják.)

A harmadik fázis, az önértékelés tulajdonképpen ezzel párhuzamosan zajlik. Minden 
elméleti megközelítés kiemeli a visszacsatolás szerepét a tanulási folyamatban. Az ön- 
szabályozó tanulás-elméletében egyrészt fontos, hogy ezt a visszacsatolást a tanuló saját 
maga végezze (önértékelés), másrészt, hogy folyamatosan észlelje és értékelje (illetve 
szabályozza) aktuális cselekedetét, ezt ne csak tevékenysége végén tegye (Pintrich, 
2000). Az önértékelés során következtetések levonása, a teljesítmény attribúciója, kü
lönböző reakciók (megelégedés, elégedetlenség, adaptív -  defenzív magatartás) jönnek 
létre.

2. táblázat. Az önszabályozás fázisainak struktúrája és részfolyamatai (Zimmerman, 
2000 nyomán)

Ciklikus önszabályozó fázisok
Terv, szándék Kivitelezés Önreflexió

Feladat értékelése 
Célok kiválasztása 
Stratégiai tervezés 
Motivációk

Önkontroll
Ön-instrukciók 
Feladat-ábrázolás 
Figyelem fókuszálása 
Feladat-stratégiák

Önértékelés, önbírálat 
Önértékelés 
Attribúciók

Énkén
Önhatékonyság 
Megküzdési képesség 
Érdeklődés 
Célirányultság

Önészlelés
Megállapítások
Kísérletezések

Reakciók
Megelégedés
Adaptív/ defenzív magatartás

A fenti modellt valójában az önszabályozás egyszerűsített folyamatábrázolásának te
kinthetjük. Minden egyes részfolyamatnak (célok, motiváció, megküzdési képesség, ér
deklődés, figyelem, monitorozás, önkontroll, attribúciók stb.) külön szakirodalma van.
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Ezeket röviden összegezve elmondhatjuk, hogy az önszabályozó tanulót:
-  elsajátítási cél (mastery goal) és személyes célok (personal goals) vezérlik 

(.Pintrich, 2000),
-  belső, intrinzik motivációval rendelkezik (Pintrich és Linnenbrink, 2000),
-  sikerorientált, nem kudarckerülő, jók a megküzdési képességei (Kuhl, 2000),
-  jellemző rá az önkontroll, önfegyelem és
-  teljesítmény-attribúcfója során az erőkifejtésre, a képességre (és pl. nem a szeren- 

cse/szerencsétlenség vagy más külső okokra) hivatkozik (Ryan, 1998).
Az önszabályozó tanulás rövid elméleti áttekintéséből a nem-kognitív jellegű ténye

zők szerepének hangsúlyozása jól kirajzolódik. Nem-kognitív jellegű tényezőnek nevez
zük a tanulási attitűdöket, a feladatok megítélésének módját, a tanulási célkitűzéseket és 
célokat, az énkép elemeit, a megküzdési képességeket, az attribúciókat, a motívumokat, 
az önhatékonysági meggyőződéseket, a különböző önészleléseket, önértékelést, önrefle
xiót.

Tanulmányunkban ezen ismeretek felhasználásával az általunk megvizsgált néhány 
személyes motívum szerepére és összefüggéseire összpontosítunk. Személyes motívum 
alatt olyan késztetéseket értünk, amelyek a személyiség nem-kognitív jellegű részéhez 
tartoznak. Az általunk megvizsgált személyes motívumok nem fedik le teljes mértékben 
a szakirodalomban ismertetett tényezőket, elsősorban néhány jellegzetes elemet vizs
gáltunk meg.

Az önszabályozó tanulás szerveződésének empirikus vizsgálata

Empirikus kutatásunkat Csongrádon végeztük 2000 őszén. Ez a vizsgálat több kuta
tási problémát is magában foglalt. A különböző részterületekről már jelentettünk meg ta
nulmányt (lásd Molnár, 2002b) így helyenként utalni fogunk a megfelelő adatokra.

Vizsgálatunk lebonyolítását több szempontból is szükségesnek tartottuk. Egyrészt 
míg a nemzetközi szakirodalomban az önszabályozó tanulás fogalma már több mint két 
évtizede jelen van, addig magyar kutatók még nem végeztek ez idáig a jelen témában 
kutatást. így munkánkkal ezt a hiányt kívánjuk pótolni, ugyanakkor szándékunk azt is 
megvizsgálni, hogy a nemzetközi jelenségek hazai viszonylatban hogyan működnek, 
milyen sajátosságokkal gazdagítják a szakirodalmat.

Vizsgálatunk alapkoncepcióját az OECD égisze alatt folytatott PISA program 2000. 
évi mérésének önszabályozó tanulás-fogalma képezte. Ebben a mérésben a kutatók olyan 
kompetenciák vizsgálatát tűzték ki célul, amelyek megállapításaik szerint, a valós élet 
kihívásainak problémáival való hatékony megküzdés előfeltételei (természettudomá
nyos-, matematikai-, és irodalmi műveltség, önszabályozó tanulás). Célkitűzéseink közé 
tartozott a programban feltüntetett, önszabályozó tanulásra vonatkozó, kategóriák és as
pektusok megvizsgálása, mint az énkép, önértékelés, a különböző tanulási stratégiák 
használata, illetve a különböző típusú motivációk feltérképezése és az ezek között meg
húzódó összefüggések felderítése.

Mint többször is említettük, jelen tanulmányunkban a személyiség olyan részeire 
(személyes motívumok és képességek) fókuszálunk, amelyek nem csak a tanulással kap
csolatosak, hanem általánosnak tekinthetők. Megvizsgáljuk, hogy az önszabályozó ta
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nulásban ezek a tényezők milyen szerepet töltenek be, és milyen összefüggések találha
tók az egyes elemek között. Mivel a személyes motívumoknak csak néhány elemét vizs
gáltuk meg, és affektiv tényezőket is vizsgáltunk, ezeket a tényezőket egységesen sze
mélyes jellemzőknek neveztük el.

Fő kérdéseink:
— Vajon az énkép néhány általunk vizsgált eleme (mint személyes jellemzők) hogyan 

befolyásolják a tanulást (tanulási stratégiák kiválasztását, a tanulási motivációt, a 
tanulási eredményességet);

— A tanulás nem-kognitív tényezőinek milyen szerepe van a tanulási eredményesség
ben.

A vizsgálatban részt vevő tanulók

A felmérést nyolc csongrádi iskolában végeztük, a nyolcadik évfolyam és a tizene
gyedik évfolyam bevonásával. A kérdőív kitöltésére egy tanóra (45 perc) állt rendelke
zésre. A felmérést az iskolában oktató pedagógusok segítségével bonyolítottuk le. Hasz
nálati útmutatókban fogalmaztuk meg a kérdőív kitöltésére vonatkozó előírásokat és ja
vaslatokat. Mivel vizsgálatunkban alapvetően az önszabályozó tanulással kapcsolatos 
koncepciók hazai alkalmazhatóságának elsődleges feltárását tartottuk követendő szem
pontnak, a mintavétel tekintetében nem törekedtünk a reprezentativitásra. A két korosz
tály összehasonlításával az életkori változások irányát, az iskolatípusok összehasonlítá
sával a különböző terhelést jelentő képzés hatását kívántuk feltárni.

A minta összetételét a 3. táblázat mutatja be. Összesen 356 tanuló vett részt a vizs
gálatban. A nemek megoszlása a fiúk javára dől el; illetve a két évfolyam megoszlása 
alapján leolvasható, hogy a nyolcadik évfolyam képviselteti magát nagyobb létszámban.

3. táblázat. A minta összetétele iskolatípus és nemek szerinti eloszlásban

Iskolatípus Fiú Lány Együtt
Általános iskola (8. évf.) 115 99 214
Szakmunkásképző (11. évf.) 41 10 51
Szakközépiskola (11. évf.) 71 20 91
Összesen 227 129 356

A felmérés eszközei

A nemzetközi szakirodalom alapján az önszabályozó tanulás vizsgálatára kérdőíves 
mérőeszközt dolgoztunk ki. Mint említettük, főként az OECD PISA 2000 kutatás és mé
rés keretében kidolgozott önszabályozó tanulás fejlesztési követelményeinek struktúráját 
vettük alapul. A kérdőív három fő részből tevődik össze: (1) Önbizalom és önértékelés,
(2) Tanulási szokások, (3) Tanulási motívumok. Az első részben az énkép néhány as
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pektusa (személyes jellemzők) mentén értékelik magukat a tanulók Osgood-skálán (1-től 
7-ig terjedő skálát adtunk meg, a skála két végén pedig az egyes tulajdonságok két érté
két). A tanulási szokásokkal -  részben különböző tanulási stratégiák és stílusok haszná
lata, a kidolgozás, memorizálás, kontroll stratégiák, kitartás, erőkifejtés, önhatékonyság 
-  kapcsolatos kérdéseket tettünk fel. Ezek érvényességét egy ötfokú Likert-skálán érté
kelték magukra vonatkoztatva a tanulók (1- soha, 5- mindig). A motivációs egységben 
teljesítménymotivációval, versengő motivációval, elsajátítási motivációval, külső és bel
ső motivációval, tanulási motivációval kapcsolatos kérdések találhatók, amelyeknek jel
lemző mivoltát magukra vonatkoztatva szintén ötfokú Likert-skálán döntötték el a tanu
lók (1- nem jellemző, 5- teljes mértékben jellemző). A kérdőív összesen 84 itemet fog
lal magában. A reliabilitásmutató kiszámolásakor figyelembe véve mind a 84 itemet, a 
Cronbach a 0,57-nek adódott. Az első rész kihagyásával, 63 item figyelembevételével a 
Cronbach a 0,71-nek bizonyult. Ez az eredmény a kérdőív további fejlesztéséhez nyújt 
támpontot.

A vizsgálatban ugyanakkor felvételre került egy induktív gondolkodás teszt (Csapó, 
1998), egy kritikai gondolkodás teszt, egy problémamegoldó feladatlap-sorozat, egy ér
velő fogalmazás és a háttérváltozókra vonatkozó adatlap is. Ebben a tanulmányban csak 
a háttérváltozók hatását vizsgáljuk.

A felmérés eredményei

A nyolcadik és tizenegyedik évfolyam átlagos énképét (az egyes személyes jellemzőkre 
lebontva) és szórását a 4. táblázat mutatja be. Vizsgálatunk mindkét részmintája esetén 
( a l l .  évfolyam esetében a kevesebb elemszám miatt nem találtuk érdemesnek a további 
részegységekre való bontást, azonban gimnázium-részminta hiányából adódóan a 8. év
folyam korrigált elemszámával, csupán az alsó két-harmaddal dolgozunk) az átlagok és a 
szórásértékek alapján következtethetünk a tanulók önértékelésének különbségeire. Azt 
mondhatjuk, hogy az átlagok tekintetében a két részminta esetében kisebb-nagyobb elté
rések vannak, de nem egyértelműen valamelyik részminta előnyére, vagy hátrányára. 
Azaz személyes jellemzőktől függ az átlagok különbsége, és nem találunk egyértelműen 
nagyobb, vagy alacsonyabb eltolódást valamelyik részminta javára. A szórások vi
szonylag nagy értékei a tanulók heterogenitását jelzik az önértékelés vonatkoztatásában.
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4. táblázat. A személyes jellemzők átlaga és szórása évfolyamonként

Személyes jellemzők
8. évfolyam 11. évfolyam

Átlag Szórás Átlag Szórás

Közlékeny-Tartózkodó 5,08 1,57 4,91 1,55
Merev-Alkalmazkodó 5,64 1,36 5,38 1,50
Zárkózott-Nyílt 5,19 1,61 4,99 1,62
Magányos-Társaságot kedvelő 6,16 1,34 5,53 1,71
Békés-Ingerlékeny 4,15 1,78 4,03 1,82
Szorongó- Kiegyensúlyozott 5,27 1,26 4,82 1,52
Lehangolt-Vidám 5,72 1,28 5,20 1,53
Érzékeny-Érzéketlen 5,49 1,33 5,13 1,68
Indulatos-Higgadt 4,30 1,74 4,25 1,72
Pesszimista-Optimista 5,14 1,57 4,63 1,55
Megbízhatatlan-Megbízható 6,15 1,07 5,82 1,37
Aktív-Passzív 5,50 1,40 5,11 1,32
Szorgalmas-Lusta 4,79 1,52 4,28 1,70
Alapos-Felületes 4,93 1,48 4,97 1,41
Fegyelmezett-Fegyelmezetlen 5,35 1,54 4,99 1,59
Hanyag-Kötelességtudó 5,38 1,41 4,97 1,49
Kezdeményező-Visszahúzódó 4,73 1,78 4,52 1,57
Hangoskodó-Csöndes 3,91 1,65 4,21 1,73
Erős akaratú-Befolyásolható 5,05 1,69 4,73 1,67
Álmodozó-Gyakorlatias 3,52 1,83 3,63 1,71
Minimum/Maximum 1-7 - 1-7 -

A változók faktoranalízise

A kérdőív mindhárom részegységére faktoranalízist végeztünk. Az így kapott fakto
rokat összevont változókká alakítottuk, és külön-külön változókként kezelve végeztünk 
további elemzéseket. Ebben a tanulmányban, témánkból adódóan, csak a kérdőív első ré
szének (önértékelés, önbizalom) faktoranalízisét mutatjuk be (5. táblázat), a tanulási 
szokások- és a tanulási motiváció részek faktoranalízisét lásd korábbi tanulmányunkban 
{Molnár, 2002b), itt a faktorok felsorolását és leíró statisztikáját végezzük el.

A faktoranalízis során az önértékelésre vonatkozó részben öt nagyobb faktor különült 
el, amelyeket a következőképpen neveztünk el: (1) Lelkiismeretesség, (2) Barátságosság,
(3) Szociabilitás, (4) Érzelmi stabilitás és (5) Impulzivitás faktorai. Az elemzést jellemző 
adatok jók (KMO=0,791; Bartlett próba: 1599,694, p<0,001). Varimax rotációt alkal
maztunk, az egyes faktorokba kerülés kritériumául 0,4-es faktorsúlyt határoztuk meg.

Amint az 5. táblázat mutatja, jól elkülönülő faktorokat, összetevőket kaptunk. Egy 
változó esetében (aktív-passzív) nem beszélhetünk egyértelmű hovatartozásról, alapve
tően egyik faktorba sem tartozik. E miatt ezt a változót nem vettük bele a faktorok agg- 
regát-változókká való átalakításába.
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5. táblázat. A személyes jellemzők faktorai

Személyes jellemzők
Faktorok

Lelkiisme
retesség

Barátsá
gosság Szociabilitás Érzelmi

stabilitás Impulzivitás

Közlékeny-Tartózkodó 0,127 0,637 -0,252 0,055 -0,022
Merev-Alkalmazkodó -0,130 -0,050 0,591 0,234 -0,027
Zárkózott-Nyílt -0,048 -0,623 0,260 -0,060 -0,052
Magányos-Társaságot kedvelő -0,049 -0,293 0,702 -0,096 -0,090
Békés-Ingerlékeny 0,239 -0,273 -0,073 -0,692 0,005
Szorongó- Kiegyensúlyozott -0,205 -0,234 0,535 0,327 0,259
Lehangolt-V idám -0,166 -0,237 0,718 0,083 0,154
Érzékeny-Érzéketlen 0,254 0,072 -0,133 -0,147 0,695
Indulatos-Higgadt -0,083 0,210 0,123 0,775 0,112
Pesszimista-Optimista 0,018 -0,372 0,109 0,602 -0,061
Megbízhatatlan-Megbízható -0,389 -0,052 0,424 0,048 -0,257
Aktív-Passzív 0,482 0,442 0,212 -0,222 -0,059
Szorgalmas-Lusta 0,783 0,040 -0,054 0,025 0,015
Alapos-Felületes 0,609 0,050 -0,181 -0,135 -0,065
Fegyelmezett-Fegyelmezetlen 0,602 -0,155 -0,093 -0,325 0,295
Hanyag-Kötelességtudó -0,735 0,0034 0,272 0,024 0,080
Kezdeményező-Visszahúzódó -0,021 0,0702 -0,221 -0,037 -0,066
Hangoskodó-Csöndes -0,244 0,0638 0,029 0,303 -0,160
Erős akaratú-Befolyásolható 0,117 0,0389 -0,055 0,034 -0,492
Álmodozó-Gyakorlatias -0,121 -0,025 0,131 0,235 0,685

A tanulási szokások résztesztben hat nagyobb faktor különült el: (1) Kitartás faktor, 
(2) Tanulási képesség faktora, (3) Önszabályozó tanulási készségek (stratégiák) faktora,
(4) Tanulási stílusok, szokások faktora, (5) úgynevezett „Gazdálkodási” faktor (ami a ta
nulási energiával, a pihenéssel való gazdálkodást öleli fel) és (6) „Memória” faktor, ami 
a vizuális memóriára, a figyelemmegosztásra vonatkozik.

A motivációkra elvégzett faktoranalízis során öt nagyobb faktort kaptunk, amelyeket 
a következőképpen neveztünk el: (1) Belső tanulássegítő faktor, (2) tanulás iránti Ér
deklődés faktor, (3) Megoldási késztetés-faktor, (4) Önhatékonyság-faktor és (5) Külső 
motivációs faktor.

A felsorolt faktorok tehát a jól összetartozó változók csoportját alkotják, és ennek révén 
kapták összefoglaló nevüket. A kérdőív készítésekor felállított strukturális hálózatot a fak
toranalízis igazolta. Tartalmilag többnyire ugyanazok a változók csoportosultak egy fak
torba, mint ami az elméleti feltevések alapján várható volt. Ugyanakkor ezeknek a fakto-
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raknak más elnevezést adtunk, mint a kérdőív elkészítésekor megfogalmazott változók 
csoportja.

A 6. táblázat a faktorok eloszlását (átlag, szórás) tartalmazza a vizsgált két évfolyam
ra lebontva. A 2. ábra pedig a résztesztek átlagával ezt az eloszlást teszi átláthatóbbá.

6. táblázat. A résztesztek faktorainak eloszlása évfolyamonként

Faktorok
Évfolyam

8. 11.
Átlag Szórás Átlag Szórás

Tanulási
szokások

Önszabályozó készség 
Gazdálkodás 
Tanulási képesség 
Tanulási szokások 
Memória

16,37 3,85 
11,76 3,60 
27,67 4,10 
12,62 2,44 
9,33 2,02

14,37 3,86 
13,87 3,13 
26,54 4,79 
11,84 2,57 
9,38 2,00

Motivációk

Kitartás
Belső tanulássegítés 
Érdeklődés 
Megoldási késztetés 
Önhatékonyság 
Külső motiváció

26,39 4,83 
25,73 2,92 
20,31 4,19 
22,30 3,50 
10,07 2,26 
10,14 2,10

22,58 5,40 
22,55 3,81 
18,52 4,26 
20,46 3,80 
10,30 2,25 
9,42 1,91

Személyes
jellemzők

Lelkiismeretesség 
Barátságosság 
Szociabilitás 
Érzelmi stabilitás 
Impulzivitás

17,30 3,66
15.70 3,69
22.71 3,96 
14,76 2,77
9,05 2,82

17,97 3,83 
16,34 3,49 
20,95 4,86 
14,38 2,97 
9,77 2,67

A 6. táblázat és a 2. ábra egyaránt tükrözi a két évfolyam közti különbséget. A kü
lönbségek szignifikanciájának vizsgálatára kétmintás t-próbát végeztünk (7. táblázat). A 
t-próba eredménye azt mutatja, hogy a személyes jellemzők esetében a két évfolyam 
közt nincs szignifikáns különbség, míg a tanulási szokások és a motivációk esetében a 
nyolcadik évfolyam javára szignifikáns a különbség. A nyolcadikosok tanulási szokásai, 
képességei, tanulási motivációi, érdeklődése, kitartása jobb, magasabb értéket mutat a ti- 
zenegyedikesekhez képest.
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Személyes jellemzők Tanulási szokások

- 8. évfolyam

—* —11. évfolyam

Motivációk

2. ábra
A résztesztek átlagai a két évfolyamon

7. táblázat. Az évfolyamok közti különbségek szignifikanciájára vonatkozó t-próba

Résztesztek aggregát 
változói

Átlag Szórás
t értéke Szabad

ságfok
Szignifi-
kancia8. évf. 11. évf. 8. évf. 11. évf.

Személyes jellemzők 79,28 79,39 6,88 6,65 -0,15 326 n.s.
Tanulási szokások 106,10 98,72 9,72 11,58 6,30 331 p<0,001
Motivációk 89,24 81,34 9,95 9,71 7,10 321 p<0,001

A személyes jellemzők szerepe az önszabályozó tanulásban

A tanulás mai értelmezése alapján elsősorban a bevezetőben említett tanulási igény 
kialakítása, a tanuláshoz való pozitív hozzáállás szükséges. Olyan személyes motívumok 
és képességek kialakítása és fejlesztése a cél, amelyek tartalomtól függetlenül a tanulás 
hatékonyabb megvalósulását segítik.

A 8. táblázat a faktorok közti korrelációs együtthatókat tartalmazza. A személyes jel
lemzők faktorai a tanulási szokások-részteszttel és a motivációkkal egyaránt számos 
szignifikáns korrelációs együtthatót mutatnak. A korrelációs értékek nem túl magasak. A 
legerősebb szignifikáns kapcsolat a kitartás és a lelkiismeretesség faktorok között van 
(0,42), a leggyengébb, még szignifikáns összefüggés a lelkiismeretesség és az önhaté
konyság faktorai között (0,10). Viszonylag erős az összefüggés a lelkiismeretesség illet
ve érdeklődés és megoldási késztetés között is.

Összességében elmondható, hogy a személyes jellemzők faktorai leginkább a moti
vációs faktorokkal korrelálnak, kevesebb összefüggést mutatnak a tanulási szokások 
részteszt faktoraival. A személyes jellemzők közül a barátságosság faktora jelez legke
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vésbé szignifikáns kapcsolatokat, míg a lelkiismeretesség és szociabilitás majd minden 
faktorral szignifikáns összefüggést mutat. Azaz egyrészt az alapos, aktív, szorgalmas, fe
gyelmezett és kötelességtudó - személyes jellemzők, másrészt pedig az alkalmazkodás, a 
társaság-kedvelés, a kiegyensúlyozottság és vidámság mutatnak szorosabb összefüggése
ket az egyes tanulási szokásokkal és motivációkkal.

8. táblázat. A személyes jellemzők és az önszabályozó tanulás faktorainak korrelációs 
táblázata

Faktorok

Szem élyes je llem zők

Lelkiism e
retesség

B arátsá
gosság

Szocia 
bilitás

Érzelm i
stablitás

Im pulzivi-
tás

Az
 ö

ns
za

bá
ly

oz
ó 

tan
ul

ás
 fa

kt
or

ai

Ta
nu

lás
i s

zo
ká

so
k Kitartás 0,428** 0,088 0,280** 0,238** 0,117*

Tanulási képesség 0,229** 0,220** 0,295** 0,065 0,224**
Önszabályozó készségek 0,238** 0,087 0,172** 0,173** 0,033

Tanulási stílus 0,047 0,061 0,078 0,077 0,068
Gazdálkodás 0,273** 0,133* 0,072 0,096 0,040

Memória 0,037 0,175** 0,172** 0,112* 0,060

M
ot

iv
ác

ió
k

Belső tanulássegítés 0,269** 0,061 0,126* 0,089 0,191**
Érdeklődés 0,400** 0,088 0,230** 0,139** 0,140**

Megoldási késztetés 0,347** 0,061 0,222** 0,141** 0,143**
Önhatékonyság 0,109* 0,155* 0,139** 0,054 0,052

Külső motivációk 0,116* 0,022 0,016 0,020 0,065

** Szignifikáns korreláció, p< 0,01. 
* Szignifikáns korreláció, p< 0,05.

A háttérváltozók és személyes jellemzők kapcsolata

A 9. táblázat a személyes jellemzők és az általunk vizsgált egyes háttérváltozók kö
zötti korrelációs mátrixot mutatja. Itt sem találunk túl magas korrelációs együtthatókat. 
Az általunk vizsgált személyes jellemzők, a barátságosság kivételével, összefüggést 
mutatnak közel minden háttértényezővel. A legerősebb összefüggést a lelkiismeretesség 
és a szorgalom jegy között találtuk (0,38), míg a legkisebb, még szignifikáns kapcsolatot 
a szociabilitás és az iskolai teljesítménnyel való elégedettség közt (0,11). Szintén vi
szonylag erős az összefüggés a lelkiismeretesség és a tanulmányi átlag közt, a lelkiisme
retesség és a magatartás jegy közt, illetve az érzelmi stabilitás és a szorgalom jegy kö
zött. A nem csupán a lelkiismeretesség és az érzelmi stabilitás faktorokkal mutat szigni
fikáns kapcsolatot a lányok javára. Azaz a lányok lelkiismeretesebbek és érzelmileg erő
sebb stabilitás jellemzi őket, mint a fiúkat. A tanulmányi átlagot, a barátságosság kivé
telével, mind a négy személyes jellemző szignifikánsan befolyásolja. Az iskolába járás
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szeretete főként a lelkiismeretesség és érzelmi stabilitás faktorokkal mutat szignifikáns 
kapcsolatot. A szülők iskolai végzettsége és a személyes jellemzők közt a szocialitás és 
az érzelmi stabilitás kivételével nincs szignifikáns kapcsolat, ami azt jelenti, hogy a sze
mélyes képességek nem függnek meghatározó módon a szülők iskolai végzettségétől.

9. táblázat. A személyes jellemzők és háttérváltozók korrelációs táblázata

Háttérváltozók
Személyes jellemzők

Lelkiis
mere
tesség

Barátsá
gosság

Szociabi-
litás

Érzelmi
stabilitás

Impulzivi-
tás

Nem 0,178** 0,092 0,152** 0,009 0,025
Tanulmányi átlag 0,367** 0,086 0,247** 0,272** 0,243**
Magatartás jegy 0,312** 0,095 0,080 0,260** 0,160**
Szorgalom jegy 0,383** 0,106 0,221** 0,290** 0,232**
Szeret iskolába járni? 0,269** 0,051 0,162** 0,183** 0,129*
Mennyire elégedett az iskolai teljesít
ménnyel? 0,231** 0,043 0,112* 0,150** 0,183**

Apa iskolai végzettsége 0,044 -0,002 0,121* 0,129* 0,065
Anya iskolai végzettsége 0,072 0,070 0,129* 0,150** 0,079
** Szignifikáns korreláció, p < 0,001. 

* Szignifikáns korreláció, p < 0,05.

Mivel a tanulmányi átlag és a személyes jellemzők között szorosabb összefüggéseket 
találtunk, a 10. táblázatban a különböző tantárgyi jegyek és a személyes jellemzők közti 
kapcsolatokat részletezzük. Megmutatjuk a személyes jellemzők tanulmányi eredmé
nyességben betöltött funkcióját.

Amint láthatjuk, az egyes tantárgyak osztályzatai és a személyes jellemzők közt kö
zel minden esetben találunk szignifikáns kapcsolatot. A személyes jellemzők közül a ba
rátságosság mutat a legkevesebb szignifikáns összefüggést, míg a lelkiismeretesség és 
érzelmi stabilitás minden esetben szignifikáns korrelációt jelez. A legerősebb kapcsolatot 
az irodalom jegy és a lelkiismeretesség közt találtuk. Ezek az eredmények a személyes 
jellemzők pozitív hatását mutatják a tanulmányi előmenetel javítására. Azok, akik lelki- 
ismeretesebbek, akiket érzelmi stabilitás jellemez, akik szociabilisabbak jobb ered
ményeket érnek el az iskolában. Természetesen a tanulmányi átlag, az osztályzatok csak 
részben tükrözik a tanulási eredményességet, jól tudjuk, hogy nem teljes fokmérői a tu
dásnak. Következő tanulmányunkban, egy újabb felmérésünk eredményeinek ismerteté
se során az iskolai tudás, a tanulmányi eredményesség sokrétűbb megközelítésére is ki
térünk.
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10. táblázat. Az osztályzatok korrelációi a személyes jellemzőkkel

Tantárgyak
Személyes jellemzők

Lelkiisme
retesség

Barátsá
gosság Szociabilitás Érzelmi

stabilitás Impulzivitás

Matematika jegy 0,281** 0,063 0,188** 0,330** 0,219**
Fizika jegy 0,344** 0,101 0,170** 0,291** 0,247**
Kémia jegy 0,300** 0,085 0,145* 0,282** 0,180**
Biológiajegy 0,245** 0,093 0,117 0,174** 0,122
Földrajz jegy 0,297** 0,044 0,105 0,286** 0,118
Nyelvtan jegy 0,336** 0,111* 0,142* 0,253** 0,157**
Irodalom jegy 0,353** 0,101 0,151** 0,221** 0,177**
Történelem jegy 0,293** 0,034 0,136* 0,226** 0,159**
Rajz jegy 0,142* 0,139* 0,177** 0,243** 0,222**
Idegen nyelv jegy 0,233** 0,020 0,148* 0,219** 0,181**

** Szignifikáns korreláció, p < 0,001. 
* Szignifikáns korreláció, p < 0,05.

Az eredmények pedagógiai jelentősége

Vizsgálatunk azt az egyre inkább erősödő pedagógiai koncepció alapértelmezését kö
vette, mi szerint a tanulás folyamán a nem-kognitív tényezők szerepe jelentős, a tanul
mányi eredményességben meghatározó erővel bír. Sokkal inkább a személyiség azon 
komponenseire tevődik a hangsúly, amelyek a személyes érdekek és lehetőségek kibon
takozását segítik. A fejlettebb országokban ezt a felismerést a gyakorlatban is kamatoz
tatják. Például Hollandiában az amsterdami Erasmus egyetem orvosi karán a hallgatók 
felvételét különböző személyiség- és motivációs tesztek kitöltésének eredményei alapján 
döntik el (Meeuwen, 2002).

Jelen vizsgálat szintén alátámasztotta ezen tényezők jelentőségét a tanítás-tanulás 
folyamatában. Eredményeink rámutattak arra, hogy a személyes jellemzők meghatároz
zák a tanulás folyamatát: a lelkiismeretes tanulók kitartóbbak, több önszabályozó tanulá
si stratégiát alkalmaznak, jobban tudnak gazdálkodni tanulásra szánt idejükkel, energiá
jukkal, belsőleg motiváltak, érdeklődőek, jobb a tanulmányi átlaguk, elégedettek önma
gukkal és tanulmányi eredményeikkel. Akik szociabilisak és érzelmi stabilitásuk jó, őket 
szintén kitartás jellemez, érdeklődőbbek, bíznak önmagukban és képességeikben, jobb a 
tanulmányi eredményük, szeretnek iskolába járni és elégedettek az iskolai teljesítmé
nyükkel.

Ugyanakkor az eredményekből azt is látjuk, hogy a megvizsgált két évfolyam esetén 
a magasabb évfolyam a személyes jellemzők kivételével a tanulás és motiváció terén 
gyengébb eredményeket mutat. Annak ellenére, hogy énképük esetében nem találunk
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szignifikáns különbséget -  azaz a tizenegyedik évfolyam hasonlóan ítéli meg önmagát, 
mint a nyolcadik évfolyam - , ezen tulajdonságaikat mégsem kamatoztatják iskolai hely
zetekben. Ez alapján úgy tűnik, hogy nem a tulajdonságok hiányáról van szó (ugyanúgy 
lelkiismeretesnek, érzelmileg stabilnak érzik magukat a tizenegyedikes évfolyam diákjai 
is, mint a nyolcadik évfolyamosok), hanem az iskolai szituációkban ezen tulajdonságok 
háttérbeszorulásáról. Valami miatt ezeknek a diákoknak „nem éri meg” involválódni, 
önmagukat teljes mértékben beleadni az iskola által támasztott követelményekbe.

Habár felmérésünkben nem térképeztük fel szisztematikusan a személyes tulajdonsá
gok, képességek átfogó rendszerét, ez a néhány, általunk megvizsgált jellemző eredmé
nyei is előrejelző értékkel rendelkeznek. Útmutatóul szolgálnak kutatásunk további ki
bővítéséhez. Ugyanakkor rámutatnak e terület bővebb feltárásának szükségességére.

A tanulmány elkészítését az OTKA F038222 kutatási projekt támogatta.
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ABSTRACT

ÉVA MOLNÁR: PERSONAL MOTIVES IN SELF-REGULATED LEARNING

This paper compares and contrasts the characteristics of learning processes in real life and 
school contexts. The results of an empirical survey are discussed with emphasis on the non- 
cognitive elements o f self-regulatory learning. The objective is to examine the educational 
consequences of self-regulatory learning. The survey is based on the assumption that non- 
cognitive elements may determine the efficiency of learning. This stance, gaining ground in 
recent years emphasises personality components that facilitate the realisation of personal 
interests and potentials. The present study supports the importance of these elements in the 
teaching-learning process. The results reveal how personal characteristics determine the 
learning process: conscientious students are more persistent, apply more self-regulatory 
learning strategies, can structure their study time and energy, they are motivated and 
interested, and they are more satisfied with themselves and their academic achievement. 
More sociable students with emotional stability are also characterised by persistence, they are 
more interested, have higher trust in themselves and their abilities, they have better grades, 
like going to school and are satisfied with their academic achievements.
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A tanulási stílus fogalma egyre nagyobb nemzetközi érdeklődést vált ki. Világszerte igaz, 
hogy a diákok néha hasonló, néha meglehetősen eltérő módon tanulnak meg új és nehéz 
tananyagokat, még ha ugyanolyan korcsoportba, nemhez, fajhoz, vallási, kulturális vagy 
nemzeti csoporthoz tartoznak is (Dunn és Griggs, 1995). A multikulturális megközelítés
sel dolgozó és a Dunn és Dunn-féle Tanulási Stílus Modellt alkalmazó kutatók arra a kö
vetkeztetésre jutottak, hogy a különböző iskolai szintek, korcsoportok, illetve a különféle 
etnikai, faji és szocioökonómiai hátterű diákok csoportjai között és e csoportokon belül 
is a tanulási mintázatok nagy eltérései azonosíthatók (Miigram, Dunn és Price, 1993).

1998 telén előkészítő vizsgálatokat folytattunk magyar tizenévesek tanulási stílusáról 
és kreatív tevékenységeiről. Az eredmények arra utaltak, hogy a magyar tizenévesek ta
nulási stílusai különbözőek, illetve tanulási stílusuk erősségei a kreatív tehetségterületek 
szerint szignifikánsan elkülönülnek (Honigsfeld, 2000). Jelen vizsgálatunkban kiegészí
tettük az eredeti adatbázist, és a kor, a nem, illetve a tanulmányi teljesítmény mentén 
mutatkozó különbségeket elemeztük a kiválasztott tanulási stílus-mérőeszköz 22 alskálá- 
ján. Ezen elemzések szükségességét az a feltételezésünk indokolja, hogy a diákoknak kü
lönböző egyéni szükségleteik mellett is vannak bizonyos -  a kor, a nem, illetve a teljesít
ményszint dimenziójában valószínűleg megmutatkozó -  tanulási erősségeik. Feltéte
lezésünk szerint a diákok nem tudják maximálisan kibontakoztatni az adottságaikat az 
olyan iskolákban, ahol az oktatás tipikusan hagyományos módon és nem differenciáltan 
folyik. Ha azonban elvárjuk a diákoktól, hogy a kreatív potenciáljuk legteljesebb kiakná
zása és majdani szakmai sikerességük érdekében komplex információkat tartósan megta
nuljanak -  úgy is, mint akikkel szemben az új évezredben az élethosszig tartó tanulás el
várásai érvényesülnek - , akkor a tanulási stílus-preferenciájukból adódó szükségleteiket 
azonosítanunk kell, illetve reagálnunk kell rájuk (Dunn, 1990, 1997). Empirikus adatok
kal alátámasztott az a feltételezés, hogy a saját tanulási stílus tudatosulása lehetővé teszi 
a saját tanulás eredményesebbé tételét (Nelson és mtsai, 1993). Ezért fontosnak tartottuk 
megvizsgálni a magyar tizenévesek tanulási stílusbeli jellemzőit és szembesíteni a tanu
lással. Mindezt egy nagymintás vizsgálat részeként tettük, amelyben nem csak egy vá
lasztott nemzet egyetlen diákcsoportját vizsgáltuk, hanem a hasonló korú és teljesítmény
szintű diákok tanulási stílusának jellemzőiről nemzetközi kitekintést is adtunk.
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A vizsgálat szükségessége

A hatékony tanulásról Brunner és Dunn (1997) világszerte szülők és tanárok között 
egyaránt megtalálható tévképzetekről számolnak be. Az utóbbi 30 évben a Dunn és 
Dunn-féle modellt használó kutatók, hogy hat jellemző egymástól szignifikánsan meg
különböztetett csoportot azonosítottak (Research with the Dunn and Dunn Model, 2002). 
E hat jellemző a következő:

-  iskolai teljesítményszint;
-  nem;
-  kor;
-  agyi feldolgozó folyamatok;
-  kreatív területek; és
-  kultúra.
A szülők és a tanárok nagy számban vélekedtek úgy, hogy létezik a tanulás legjobb 

módja. Ez a „mindenkinek ugyanúgy” oktatási megközelítés sok diák esetében hatásta
lannak bizonyult, de akadtak olyanok is, akiknek még kárt is okozott (Tomlinson, 1999; 
Van Wynen, 1997).

A tanulási stílus

A tanulási stílus fogalma annak megértését tükrözi, hogy az egyes diákok az iskolai 
információt és készségeket különböző módokon sajátítják el. A fogalom az 1960-as 
évekre visszanyúló, a kognitív stílusokra irányuló kutatásban jelent meg először 
{Sternberg és Grigorenko, 1997). Az utóbbi években a fogalom használata széles körben 
elfogadottá vált. A kutatók és tanárok azért használják, mert hangsúlyt helyez a diákok 
egyéni tanulási preferenciáinak, szükségleteinek azonosítására és megértésére, illetve az 
ebből következően létrehozható individualizált oktatási módokra (Milgram, Dunn és 
Price, 1993).

A tanulási stílus számtalan meghatározása és értelmezése ismert, néha attól függően, 
ki végzi az adott kutatást (DeBello, 1990; Tendy és Geiser, 1998-99). Például a National 
Association of Secondary School Principals ([A Középiskola-igazgatók Nemzeti Szövet
sége], NASSP) égisze alatt dolgozó kutatók a tanulási stílusokat a tanulási környezetben 
jelen lévő faktorok és a hatékony tanulást befolyásoló egyéni jellemző együtteseként de
finiálták. Más kutatók a tanulási stílusokat elkülönült viselkedésként specifikálták, ame
lyek az egyes tanulók elméjének és annak a módnak a megismeréséhez adnak segítséget, 
ahogyan a tanulók észlelik és rendszerezik a világ jelenségeit (Gregore, 1985). Mások 
számára a tanulási stílusok az egyén jelentéskeresésében kifejeződő egyedi viselkedések 
{Hill, 1976). Ismét mások a tanulási stílusokat mint perceptuális modalitásokat {Reinert, 
1976), mint tapasztalati tanulást {Kolb, 1984), vagy mint kulturális dimenziókat értel
mezték {Hill, 1976; Ramirez és Castaneda, 1974).
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Kutatási kérdések és hipotézisek

A jelen vizsgálat célja a következő kérdések megválaszolása volt: Hasonló vagy külön
böző vonások találhatók-e a 13, 15 és 17 éves tanulók tanulási stílus-preferenciáiban? 
Szignifikánsan különbözik-e egymástól a fiúk és a lányok tanulási stílus-preferenciája? 
Hasonló vagy különböző vonások találhatók-e a tehetséges, illetve a tanulmányaikban 
jól, közepesen és gyengén teljesítő diákok tanulási stílus-preferenciáiban? Hipotézisein
ket hasonló korábbi kutatások alapján fogalmaztuk meg:

Hl. A 13, 15 és 17 éves tanulók tanulási stílus-preferenciái (Dunn és Griggs, 1995; 
Price, 1980).

H2. A fiúk és lányok tanulási stílus-preferenciái szignifikánsan különböznek egy
mástól (Jenkins, 1991; Lam-Phoon, 1986; Pengiran-Jadid, 1998; Pizzo és mtsai, 
1990).

H3. Tehetséges, illetve a tanulmányaikban jól, közepesen és gyengén teljesítő diákok 
tanulási stílus-preferenciáiban szignifikánsan különböznek egymástól (Calvano, 
1985, McCabe, 1992; Yong és, McIntyre, 1992; Young, 1985).

Módszerek

Népesség és minta

Hat iskola összesen 384 diákja vett részt a vizsgálatban: két általános iskola -  egy 
magas teljesítményű elitiskola, illetve egy átlagos tantervű iskola felső tagozata (1. és 2. 
iskola) -  és négy középiskola -  egy magas teljesítményű elitiskola (3. iskola), egy dráma- 
és előadóművészeti iskola (4. iskola), egy zenei tagozatos iskola (5. iskola) és egy szak- 
középiskola (6. iskola). A három korcsoport körülbelül azonos arányban szerepelt a 
mintában: 125 (32,8%) 13 éves, 133 (34,6%) 15 éves és 126 (32,8%) 17 éves diák volt 
az alanyunk. Összesen: 217 (56,5%) lány és 167 (43.5%) fiú vett részt a felmérésben. A 
diákok iskolai teljesítmény szerinti eloszlása a normáleloszlás görbéjét követte: 54 
(14,1%) tehetséges, 252 (65.6%) magasan és átlagosan teljesítő, illetve 78 (20,3%) 
gyengén teljesítő. Az 1. táblázatban összefoglaltuk a 6 iskola népesség- és mintaarányait.

1. táblázat. A vizsgált populációk és a minta eloszlása

Iskolák Populáció Minta
1. iskola 700 58
2. iskola 845 65
3.iskola 195 68
4 .iskola 700 44
5.iskola 755 67
6. iskola 735 81
Összesen 3930 384
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Eszközök

A Learning Style Inventory ([tanulási stílusok leltárja], LSI, Dunn, Dunn és Price, 
1996) 5-12. évfolyamokra készült magyar nyelvű változatát használtuk a résztvevők ta
nulási stílus-preferenciáinak azonosítására az alábbi 22 területen:

1. Zaj szint: csend vagy hang igénylése.
2. Fény: tompa vagy éles fény igénylése.
3. Hőmérséklet: hűvös vagy meleg hőmérséklet igénylése.
4. Design: informális vagy formális tanulási környezet igénylése.
5. Motiváció: motiválatlanság vs. önmotiválás.
6. Kitartás: a kitartás fokozatai.
7. Felelősség (konformitás): a felelősség vagy konformitás fokozatai.
8. Strukturáltság: strukturáltság igénylése.
9. Egyedül/társakkal: egyedül vs. társakkal való tanulás kedvelése.

10. Tekintélyszemélyek: tekintélyszemély jelenlétének igénylése.
11. Több módszer: tanulás többféle módon.
12. Auditív: auditív perceptuális erősség.
13. Vizuális: vizuális perceptuális erősség.
14. Taktilis: taktilis perceptuális erősség.
15. Kinezikus: kinezikus perceptuális erősség.
16. Felvett információ (intake): a felvehető információ iránti igény.
17. Napszak: legjobb teljesítmény este vs. reggel.
18. Késő délelőtt: legjobb teljesítmény késő délelőtt.
19. Délután: legjobb teljesítmény délután.
20. Mobilitás: mozgásigény.
21. Szülő által motivált: szülő-szerepű személy általi motiváltság.
22. Tanár által motivált: tanár általi motiváltság.
Az LSI 104 itemből álló, önjellemzést kérő kérdőív. Azt méri, miként észlelik a diá

kok saját tanulási preferenciáikat. Ötfokú Likert-skálákból áll, kitöltése hozzávetőleg 30- 
40 percet igényel. Magas reliabilitással, virtuális és konstrukciós validitással rendelkezik 
(Kirby, 1979; Miller és Edgar, 1994). Kilenc, a tanulási stílusokat mérő eszköz között az 
LSI jó, vagy a többiekénél jobb validitással és reliabilitással rendelkező eszköznek bizo
nyult (Curry, 1987; DeBello, 1990; Tendy és Geiser, 1998-99). 817 véletlenszerűen ki
választott 5-12. évfolyamos diák LSI pontszámai alapján Price és Dunn (1997) arról 
számoltak be, hogy a Hoyt reliabilitás-értékek 95%-a (21 a 22-ből) 0,60 fölött volt az 
LSI angol változatának Likert skálái esetében, és egyetlen alskálára kaptak csak 0,56-ot 
(Késő délelőtt). A magyar fordítás esetében hasonlóan magas megbízhatóságot találtunk 
az eszköz pszichometriai jellemzőinek vizsgálatakor: a magyar almintán a „Késő déle
lőtt” alskála reliabilitása volt a legalacsonyabb (0,59); a többi 21 alskála esetében 0,60 és 
0,91 közötti értékeket kaptunk.
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Adatgyűjtési eljárások

Az adatgyűjtés, amelyre az igazgatóktól és/vagy illetékes iskolai vezetőktől kértünk 
és kaptunk engedélyt, 1998 és 2000 telén zajlott. Az LSI (Dunn, Dunn és Price, 1996) 
magyar változatát töltettük ki a diákokkal azért, hogy felmérjük tanulási stílus-preferen
ciáikat. Az idegen változóknak az adatgyűjtési eljárások során történő, lehető legnagyobb 
mértékben való kiszűrése érdekében minden adatfelvétel alkalmával ugyanazokat az 
explicit írásos utasításokat követtük a Dunn és Dunn-féle tanulási stílus-modell bemuta
tásakor és az adatok felvételekor.

Az adatfeldolgozás során minden diákhoz anonim azonosítószámot rendeltünk, amely 
az iskola és az évfolyam megjelölésén túl az egyének személyiségére vonatkozóan nem 
tartalmazott semmiféle információt. Miután a diákok megkapták a Learning Style 
Profile-ukat ([tanulási stílusprofil] egyéni preferenciáik egyoldalas összefoglalóját) és 
egy értelmező-összefoglaló táblázatot megsemmisítettük az azonosító mutatókat. Az 
egyénekre semmilyen módon vissza nem utaló csoportprofilokat létrehoztunk.

A diákokat arra kértük, adják meg a tanulmányi átlagukat, nemüket és korukat is. Év 
végi tanulmányi átlagunk alapján mindegyik diákot a következő csoportok valamelyikébe 
soroltuk: a) tehetséges vagy kiemelkedő; b) magasan vagy átlagosan teljesítő; c) alacso
nyan teljesítő. A csoportosítás alapját képező tanulmányi átlag 1,00-tól 5,00-ig változ
hatott, de valójában 2,80 és 5,00 között mozgott a vizsgált mintában. Az átlagos tanul
mányi átlag 4,14 (szórás: 0,679). A tehetséges diákok közé azokat soroltuk, akik 4,81-es 
(az átlag fölött egy szórással) vagy magasabb tanulmányi átlaggal rendelkeztek, a maga
san vagy átlagosan teljesítők közé a 4, 47 közé esőket, a gyengén teljesítők közé pedig a 
3,46-ot vagy alacsonyabb átlagot elérőket (Honigsfeld, 2000).

Az adatok elemzése

Az LSI kérdőívek számítógépes értékelését a Price Systems Incorporated végezte el, 
majd az egyéni tanulási stílusprofilokat szintén számítógéppel hozták létre, s ezek ma
gyar fordítását megkapták a tanulók. 376 (97,9%) tanulótól kaptunk érvényes, 70 vagy 
afölötti konzisztencia-értékkel rendelkező LSI-t; ők alkották a jelen vizsgálat végső 
mintáját. Az érvényes LSI ívek mind a 22 alskálára vonatkozó nyerspontjaiból, illetve az 
ezeket kitöltő diákok demográfiai adataiból állít össze az adatbázis. A statisztikai elem
zéseket az SPSS for Windows 9.0 programmal végeztük. A következő statisztikai eljárá
sokat alkalmaztuk:

(1) Az 1. és 3. hipotézis vizsgálatára varianciaelemzéseket (ANOVA) végeztünk (a 
22 tanulási stílus-változó mindegyikére). Minden ANOVA után Scheffe-próbát végez
tünk a különböző korú, illetve különböző teljesítményt nyújtó diákok közötti különbsé
gek szignifikanciájának vizsgálatára.

(2) A 2. hipotézis esetében kétmintás t-próbákat végeztünk annak eldöntésére, mely 
tanulási stílus-elemek esetében mutatkozik szignifikáns különbség a fiúk és lányok kö
zött.
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Eredmények

A vizsgálatban a 13, 15 és 17 éves diákok tanulási stílus-preferenciái közötti kor, nemek, 
illetve iskolai teljesítményszint szerinti különbségeket elemeztük. Az LSI által mért 22 
tanulási stíluselem volt a függő változó, a független változók pedig (a) az iskolai telje
sítményszint (tehetséges, magas-átlagos, gyenge), b) a kor (13, 15, 17 év) és c) a nem. A 
leíró statisztikákhoz az átlagokat és a szórásokat számoltuk ki, az összefüggésvizsgálatok 
során varianciaelemzést (ANOVA) és t-próbákat végeztünk. A szignifikanciaszintet 
p<0,05-nél állapítottuk meg. A többszörös összehasonlítás céljából Scheffe post-hoc 
próbákat végeztünk -  amely a rendelkezésre álló próbák közül a legkonzervatívabb -  az 
elsőfajú hibák okozta torzulások kontrollálására (Weinfurt, 1995).

A tanulási stílus kor szerinti különbségei

ANOVÁ-k sorozatát végeztük el annak eldöntésére, hogy az egyes tanulási stílus-vál
tozók átlagai szignifikánsan különböznek-e a kor szerint képzett csoportokban, tekintet 
nélkül a nemre és az iskolai teljesítményre. Az átfogó eredményekben szignifikáns F ér
tékeket találtunk a 22 tanulási stílus-elem közül 11-ben, a post-hoc elemzés pedig 13 
páronkénti különbséget fedett fel, így az 1. hipotézist igazoltuk. A statisztikai adatok 
nagy száma miatt csak a szignifikáns átlagokat, szórásokat és F értékeket közöljük a 2. 
táblázatban, illetve a következőkben összefoglaljuk a páronkénti különbségeket.

2. táblázat. Magyar tizenévesek tanulási stílus-preferenciái kor szerint: átlag, szórás, 
szabadságfok és szignifikáns F értékek

Elem
13 évesek 
(N=121)

15 évesek 
(N=131)

17 évesek 
(N=124) Szabad-

ságfok F
Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás

Fény 10,95 3,20 10,37 3,31 11,44 3,19 2,373 3,542*
Kitartás 18,04 2,87 16,98 3,27 16,46 2,95 2,373 8,606****
Struktu
ráltság 15,07 3,23 16,18 3,23 15,57 3,27 2,373 3,642*

Egyedül/
társakkal 18,55 5,72 16,65 4,78 15,65 4,43 2,373 10,629****

Több tanulá
si módszer 11,31 3,84 10,34 3,65 9,60 3,59 2,373 6,648***

Auditív 12,62 3,46 13,92 3,58 13,40 3,36 2,373 4,480*
Vizuális 9,31 2,61 8,44 2,93 8,95 2,57 2,373 3,294*
Taktilis 15,27 3,77 14,73 4,46 13,55 4,50 2,373 5,269**
Kinezikus 23,31 3,67 24,83 3,53 24,85 4,03 2,373 6 913***
Délután 17,52 3,48 17,73 3,97 16,62 3,89 2,373 3,048*
Szülő által 
motivált 18,22 1,63 18,67 1,60 17,77 2,34 2,373 7,233***

Megjegyzés: Az F értékek szignifikánsak */>< 0,05, **/><0;01, ***/><0,001, ****/><0,0001 szinten.
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A post hoc összehasonlítások feltárták, hogy összességében véve a magyar 13 évesek 
(a) kitartóbbak, mint a 15 és 17 évesek; (b) jobban szeretnek társaikkal tanulni, mint a 
másik két vizsgált korosztály; (c) nagyobb társas változatosságot igényelnek, mint a leg
idősebb korcsoport; (d) vizuálisabbak, mint a 15 évesek; (e) taktilisabbak, mint a 17 éve
sek; valamint (0 kevésbé kinezikusak, mint akár a 15, akár a 17 évesek. A 15 évesek (a) 
nagyobb szervezettséget igényelnek; (b) auditívabbak, mint a 13 évesek. A 17 évesek (a) 
több fényt igényelnek és (b) kevésbé szülőtől függő a motivációjuk, mint a 15 éveseké.

A tanulási stílus nemek szerinti különbségei

Kétmintás t-próbák sorát végeztük el annak a hipotézisnek a vizsgálatára, hogy kü
lönböznek-e egymástól a fiú- és a leánytanulók a korra vagy az iskolai teljesítményszint
re való tekintet nélkül. Azért választottuk a t-próbák elvégzését, mert ez nem kívánja 
meg, hogy megegyezzen a populációk varianciája {Green, Salkino és Akey, 2000). Ahol a 
szórások egyenlőségét kimutató Levene teszt szignifikáns volt, a szórások szignifikáns 
különbségének feltételezéséhez tartozó t értéket közöltük a 3. táblázatban (ld. Kitartás). 
A próba a 22 tanulási stílus-elem közül 8 esetében mutatott ki szignifikáns különbséget 
(motiváció, kitartás, felelősség, egyedül vs. társakkal való tanulás, különböző tanulási 
módok, kinezikus perceptuális erősség, illetve tanártól és/vagy szülőtől függő motiváció) 
(3. táblázat). Összességében megállapíthatjuk, hogy a 2. hipotézist igazoltuk. A magyar 
fiúk (a) több háttérzajt igényelnek és (b) több bevett szokást, rituálét, míg a lányok (a) 
motivációja nagyobb mértékben bizonyult a self, a szülők, illetve a tanár által meghatáro
zottnak; ugyanakkor nagyobb mértékben bizonyultak (b) kitartónak; (c) felelősnek; és (d) 
tekintélyszemély-orientáltnak is.

3. táblázat. Magyar tizenévesek tanulási stílus-preferenciái nem szerint: átlag, szórás, 
szabadságfok és szignifikáns t arányok

Elem
Fiú

(N=164)
Lány

(N=212) Szabad
ságfok t

Átlag Szórás Átlag Szórás
Zaj 14,03 4,49 12,39 4,58 374 3,470***
Motiváció 31,09 3,97 32,21 3,46 374 -2,922**
Kitartás 16,48 3,27 17,67 2,86 325,003 -3,703****
Felelősség 13,62 3,07 14,47 2,77 374 -2,811**
Tekintélyszemély 10,10 3,03 11,24 3,10 374 -3,557****
Több tanulási módszer 9,91 3,65 10,80 3,79 374 -2,292*
Szülő által motivált 18,01 2,10 18,41 1,74 374 -2,015*
Tanár által motivált 19,21 3,20 20,18 2,74 374 -3,167**

Megjegyzés: A t értékek szignifikánsak *p< 0,05; **p<0,01, ***p<0,001; ****p<0,0001 szinten.
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Teljesítményszint szerinti különbségek

ANOVÁ-k sorát végeztük annak eldöntésére, hogy a kortól és a nemtől függetlenül az 
egyes tanulási stílus-változók szignifikánsan különböznek-e a tanulók iskolai teljesít
ményszint szerint képzett csoportjai esetében. Az F értékek szignifikánsnak bizonyultak 
a következő hét tanulási stílus-elem tekintetében: motiváció, kitartás, felelősség, tekin
télyszemély, kinezikus percepció, szülői motiváció, tanári motiváció. A post hoc elemzé
sek 16 páronkénti különbséget tártak fel. A 4. táblázatban összefoglaljuk az átlagokat, 
szórásokat és F értékeket. A páronkénti különbségek a post hoc elemzések tanulsága sze
rint pedig a következőkben összegezhetők: A tehetséges magyar diákok a másik két tel
jesítménycsoport (a) önmotiváltabbak; (b) kitartóbbak; (c) felelősebbek vagy konformab- 
bak; és (d) jobban tanár által motiváltak; nagyobb szükségük van egy tekintélyszemély 
jelenlétére, mint a gyengén teljesítőknek. A gyengén teljesítőkkel szemben a magasan és 
átlagosan teljesítők (a) erősebben ön- vagy tanár által motiváltabbak; (b) kitartóbbak; (c) 
felelősebbek vagy konformabbak; és (d) kinezikusabbak. A gyengén teljesítők motiváci
ója gyengébb volt, mint akár a tehetségeseké, akár a magasan vagy átlagosan teljesítőké.

4. táblázat. Magyar tizenévesek tanulási stílus-preferenciái iskolai teljesítmény szerint: 
átlag, szórás, szabadságfok és szignifikáns F értékek

Elem
Tehetségesek

(N=53)
Magasan vagy 
átlagosan telje
sítők (N=247)

Alacsonyan
teljesítők
(N=76)

Szabad
ságfok F

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás
M otiváció 33,62 2,63 31,88 3,47 29,86 4,38 2,373 18,145****

K itartás 18,91 2,63 17,22 2,95 15,68 3,22 2,373 18,649****

Felelősség 15,75 2,56 14,08 2,80 13,03 3,11 2,373 14,509****

Tekintélyszem ély 11,36 3,30 10,85 2,87 9,99 3,63 2,373 3,440*

K inezikus 24,42 3,51 24,66 3,76 23,28 3,99 2,373 3,936*

Szülő  által motivált 18,74 1,73 18,42 1,67 17,28 2,42 2,373 13,269****

T anár által motivált 21,49 2,28 19,83 2,73 18,32 3,52 2,373 19 611****

Megjegyzés: Az F értékek szignifikánsak *p<0,05; ****p<0,0001 szinten.

Fenti eredményeink nagyrészt megerősítik a korábbi kutatások eredményeit. Ugya
nakkor az ismertetett eredmények alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a fiata
labb magyar tanulók (felső tagozatosok) sokkal határozottabban körülírható csoportot al
kotnak, mint a másik két (középiskolás) csoport. Ebben a felső tagozat és a középiskola 
közötti szerkezeti és szervezettségbeli különbségeknek és korhoz köthető szükségletek
nek egyaránt szerepe lehet. A 13 évesek nagyobb kitartásról számolnak be, mint az idő
sebb csoportok. A más nemzetek körében gyűjtött adatokkal összhangban van, hogy job
ban kedvelik a társakkal való közös munkát és interakciót (Dunn és Griggs, 1995; Price,
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1980; Price és Dunn, 1997). A társas interakció változatossága iskolai környezetben 
(ideértve a az egyediil/társsal folytatott munkát, kiscsoportos vagy team-feladatokat, vagy 
a tanárral folytatott interakciót) szintén a 13 évesekre jobban jellemző, mint az időseb
bekre. Hasonlóképpen Kanadában Mariash (1983) azt találta, hogy a diákok növekedé
sével a változatosság iránti igényük csökkent.

A három korcsoport különböző perceptuális preferenciákról számolt be. Korábbi ku
tatások eredményei alapján feltételezhető, hogy a fiatalabb diákok esetében erősebb a 
taktilis és a kinezikus preferencia, míg az auditív modalitás erőssége -  egy előadás hall
gatásának, figyelemmel követésének képessége hosszabb időtartamban -  később fejlődik 
ki (Dunn, 1997; Nganwa-Bagumah és Mwanwenda, 1991). Mindezek alapján felvethet
jük, hogy érdemes megfontolni a diákok tanulási stíluspreferenciáinak megfigyelését és 
újraértékelését legalább kétévenként, de inkább évente, hogy a preferenciaváltozásokat és 
így a tanulási erősségek változásait azonosíthassuk.

A nemek közötti különbségek erősen hasonlítanak a világszerte számos nemzet köré
ben talált eredményekhez. A lányok erősebb önmaguk, szüleik, illetve tanáraik által 
meghatározott motivációról számoltak be Koreában, az USA-ban és Bruneiben (Hong és 
Suh, 1995; Jenkins, 1991; Lo, 1994; Pengiran-Jadid, 1998). A tizenéves magyar lányok 
nagyobb kitartása és felelőssége (vagy a felsőtagozat/középiskola elvárásaihoz való erő
sebb igazodása) szintén egybecseng a korábbi eredményekkel (Marcus, 1979; Mariash, 
1983). A lányok jobban reagálnak egy tekintélyszemély irányítására, ahogyan azt Jenkins 
(1991) és Pengiran-Jadid (1998) eredményei is mutatják. A magyar fiúk több háttérzajt 
és szervezettséget igényelnek, ami megerősíti Lam-Phoon (1986) eredményeit. A ka
maszkorú fiúkkal és lányokkal dolgozó tanároknak tekintettel kell lenniük a motiváció 
különböző forrásaira (self, társak, tanárok, szülők) és ki kell használniuk az ezekben rejlő 
lehetőségeket a tanulás hatékonyságának maximalizálására. Továbbá a kamaszkorú fiúk
nak több lehetőséget kell adni, hogy kiszámítható körülmények között tanuljanak, a ka
maszkorú lányokat tanító tanároknak pedig maximalizálniuk kell e csoport erősebb ön
maga-, tanár- illetve szülő-irányítottá motivációját, kitartását és felelősségérzetét.

A tanulmányaikban tehetséges diákok erős felelősségérzete, önmaga- illetve tanár- 
által irányított motivációja tanulócentrikus oktatási módszerekkel kiaknázható (Dunn, 
Griggs és Price, 1993; Gallucci, 1991; Hong, Milgram és Perkins, 1995; Pengiran- 
Jadid, 1998; Ricca, 1984). Mivel a tehetséges kamaszoknak van a legnagyobb szükségük 
egy tekintélyszemély jelenlétére, a magyarországi tanároknak jobban megközelíthetővé 
kellene válniuk a diákjaik számára, hogy e csoportnak irányítást, visszajelzést, támoga
tást adhassanak. Korábbi kutatások a gyengén teljesítők esetében számoltak be a tekin
télyszemély jelenlétének jóval erősebb igényléséről (Lo, 1994; Milgram és Price, 1993; 
Pengiran-Jadid, 1998; Suh és Price, 1993). Ezt a különbséget valószínűleg a tanári és 
diák-elvárásokban jelentkező kulturális különbségeknek tulajdoníthatjuk.

A leggyengébb tanulók önmaguk- szülő- vagy tanár-irányította motivációjának ka
maszkori hiányát, akárcsak gyengébb kitartásukat és felelősségérzetüket vagy konformi- 
tásukat különleges kihívásként értelmezhetik a magyar tizenévesekkel foglalkozó taná
rok, bár ezek a tanulási stílusbeli jellegzetességek megjelennek amerikai és nemzetközi 
vizsgálatokban is (Hong, Milgram és Perkins, 1995). A magasan/átlagosan teljesítők 
kinezikus tevékenységek iránti igényének (amelyet Lo (1994) is említ) kielégítésére a
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mozgásélmények és tapasztalati tanulási élmények felhasználása tűnik megfontolhatónak 
-  ilyenek pl. a tanulmányi kirándulások, kísérletek, szerepjáték, szimulációk, drámatech
nikák.

Konklúzió

Vizsgálatunk a tanulási stílus jellegzetességeiben kor-, nemek szerinti és iskolai teljesít
mény alapján mutatkozó különbségek alaposabb megismeréséhez járul hozzá (Dunn és 
Griggs, 1995; Milgram és mtsai, 1993; Lam-Phoon, 1986; Pengiran-Jadid, 1998; 
Roberts, 1984). Fontos eredményeket kaptunk a tanulási stílusok egy alpopuláción belül 
mutatkozó sokszínűségéről s arról, miben hasonlítanak és/vagy különböznek ezek iskolai 
teljesítmény, kor és nem szerint alkotott csoportok esetében. A diákok tudomása a saját 
tanulási stílusukról, illetve a tanáraik tudása a tanulási stílusmintázatokról és egyedi
egyéni különbségekről hasznosnak bizonyulhat az oktatási döntések meghozásában.
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ABSTRACT

ANDREA HONIGSFELD: HUNGARIAN ADOLESCENTS’ LEARNING STYLE PREFERENCES BY AGE,
GENDER, AND ACHIEVEMENT LEVEL

This paper identified and compared the learning-style preferences of adolescents in Hungary, 
and analyzed the similarities and differences by age, gender, and academic achievement. The 
Hungarian translation of the Learning Style Inventory (LSI) {D un n, D unn  and P r ic e ,  1996) 
for Grades 5-12 was used. For descriptive statistics, means and standard deviations were 
calculated. For inferential statistics, univariate analyses of variance (ANOVAs), t tests, and 
Scheffe post-hoc tests were applied. The alpha level was established at the p<0,05 level.
Findings revealed that (a) eleven learning-style elements significantly discriminated among 
13-, 15-, and 17-year-old students; (b) eight elements differentiated between male and female 
adolescents; and (c) seven learning-style elements significantly discriminated among the 
gifted, high-/average- and low-achieving students. These findings supported and 
supplemented previous research by M ilg ra m , D u n n  and P r ic e  (1993), L o  (1984) and 
P e n g ira n -J a d id  (1998).
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OSZTRÁK TANÜGYI REFORMOK ÉS A PEDAGÓGIA 
EGYETEMI TUDOMÁNNYÁ VÁLÁSÁNAK KEZDETEI

Németh András
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A felvilágosodás korának a nevelés irányában tanúsított felfokozott érdeklődése jelentős 
mértékben hozzájárult a nevelésről vallott elmélkedések önálló tudománnyá válásának 
megalapozásához is. Ebben a korban veszi kezdetét az a folyamat, amelynek eredmé
nyeként a XX. század végére minden európai országban és az Egyesült Államokban is 
kialakult a neveléssel kapcsolatos tudástartalmaknak napjainkban összefoglalóan neve
léstudományként definiált speciális formája.

A neveléstudománynak a magyar pedagógiában hosszú ideig domináns, máig jól 
nyomon követhető -  filozófiai alapokon nyugvó, önálló rendszerként értelmezett -  for
mája nem az egész újkori európai tudományfejlődésre jellemző univerzális jelenség. Mi
ként azt némi iróniával Jürgen Schriewer á német és francia tudományfejlődés eltérő vo
násait elemző tanulmányában már 1983-ban megállapítja, ez egy sajátos „német szind
róma” (Schriewer, 1983. 359-361. o.). Az európai neveléstudomány fejlődésének törté
neti gyökereit vizsgálva megállapítható, hogy a kontinentális tudományfejlődésen belül 
már a XVIII. század végétől kezdődően érzékelhető az -  a német és osztrák felvilágosult 
abszolutizmusban gyökeredző -  a XX. század közepéig tartó „külön utas” fejlődés.

A régióban érvényesülő német dominancia folytán ez a diszciplína fejlődésének többi 
modelljétől lényegesen eltérő tudományfejlődési modell akár sajátos közép-európai ne
veléstudományként is értelmezhető. Ez a hipotetikus felvetés a témával foglalkozó, 2000 
őszén Budapesten és Keszthelyen tartott „Neveléstudomány Közép-Európában” című tu
dományos tanácskozáson fogalmazódik meg a legmarkánsabban. A szimpózium nyitó 
előadásában Heinz-Elmar Tenorth az alábbiakban fogalmazza meg erre vonatkozó tézi
sét: „A neveléstudománynak az a formája, amelyről itt most beszélünk, annak a XIX. 
századi művelődéspolitikának, iskolai törvényalkotási folyamatnak a szülötte, illetve a 
szakmai professziónak azzal a sajátos típusával áll szoros kapcsolatban, amelynek legjel
legzetesebb példáit Oroszország, Poroszország és a k.u.k. Monarchia erőteljesen állam
központú, monarchisztikus rendszereiben jöttek létre. A fenti folyamatok összhangban 
álltak a közép-európai régió egészének fejlődésével, amely társadalmi és politikai for
máiban, illetve hatásaiban döntő mértékben eltért az európai művelődés, illetve állam- 
fejlődés angol liberális modelljétől, sőt -  elmélettörténeti szempontból nézve -  különbö
zött a pozitivista embertudományok fejlődésének francia modelljétől is.” (Tenorth, 2001. 
24. o.).
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Ebben a történeti-összefüggésrendszerben szemlélve „Közép-Európa” tehát nem csu
pán egy adott régióra utaló történeti-földrajzi fogalom, hanem egyben sajátos történeti
társadalmi minta alapján működő politikai hatalmi erőtér is egyben. Ennek jellegzetes 
vonásai megnyilvánulnak a régió közigazgatásának sajátos adminisztratív rendjében, a 
művelődés folyamatok szakmai irányításának mindazon jellegzetes jegyeiben, amelyek 
viszonylag hosszú időn át, egészen a XX. századig fennálló a porosz, osztrák, magyar, 
illetve az orosz monarchiáknak köszönhették létüket. A fejlődési folyamat differenciált 
megközelítése teszi lehetővé a régió határainak megrajzolását, az azokon belül megfi
gyelhető specifikus fejlődési variációknak, illetve azoknak a tudományfejlődésre gyako
rolt hatásainak elemzését is (Tenorth, 2001. 30. o).

A magyar fejlődés szempontjából domináns német recepció természetesen nem csu
pán a pedagógia tudományfejlődése kapcsán követhető nyomon. Hanák Tibor a magyar 
filozófiai gondolkodás fejlődését elemző munkájában magyar eszmetörténet egészére 
jellemző általános tendenciaként utal arra, hogy a magyar tudományosság csak száza
dunk első évtizedében, a szociológiai szemléletmód megerősödésével bújt ki „a német 
befolyás alól, képviselői inkább a Németország mögötti Európával, így elsősorban Ang
lia, Olaszország, Franciaország, s mellettük Svájc és az Egyesült Államok tudományos 
eredményeivel is megismerkedtek” (Hanák, 1993. 36. o.).

A német kultúrának e távoli történelmi hagyományokban gyökeredző, a közép
európai történeti zóna egészére -  és ezen belül Magyarországra gyakorolt számos okra 
visszavezethető hatása (pl. Habsburg Monarchia és a német-római birodalom szoros 
kapcsolata, a magyar diákok német egyetemeken folyó tanulmányai, az ez irányból érke
ző irodalmi olvasmányok, a sajtó hatása stb.) a felvilágosodás időszakától még erőteljes- 
ebben érvényesül. Az ennek nyomán megjelenő mintaadójelleg elsősorban abban rejlik, 
hogy a német államokban az eltérő fejlődés korábbi fázisában kidolgozott modernizációs 
megoldásokat (gazdaságpolitika, iparpártolás, műszaki szervezet, iskolázás, közegészség- 
ügy) a hasonló fejlődési tendenciák folytán a közép-európai régió államai jól tudták al
kalmazni saját szintén némi fáziseltolódással jelentkező modernizációs törekvéseikhez. 
Ez a folyamat például jól érzékelhető, az osztrák felvilágosult abszolutizmus által 1770- 
es évektől elindított iskolaügyi reformfolyamatok kapcsán is. Ettől az időtől válik folya
matossá az a német államok irányából -  elsősorban Poroszországból -  kiinduló recepció, 
amely a Habsburg Monarchia és azon belül Magyarország közoktatásának és tudomány- 
rendszerének modernizációját egészen a múlt század végéig döntő mértékben meghatá
rozza.

Tanulmányunk ennek a német orientációjú, közép-európai pedagógiának az osztrák, 
majd ennek nyomán a magyar egyetemeken is megjelenő sajátos formájának létrejöttét 
és korai intézményesülését vizsgálja -  a XVIII. század utolsó harmadától a XIX. század 
elejéig tartó -  első fejlődési szakaszában.
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A felvilágosult abszolutizmus reformtörekvései

A XVIII. század második felében az európai országok egy részében -  Portugáliától Spa
nyolországtól kezdve Itálián, Közép- illetve Kelet-Európán át a Skandináv félsziget mo
narchiáival bezárólag -  jóllehet eltérő időpontban és feltételekkel kialakul az abszolu
tizmusnak egy új, „felvilágosult” formája. Ezek az államok a feudális rendszer hagyo
mányos hatalmi viszonyait megőrizve, azt korszerűbbé, hatékonyabbá téve igyekeztek 
felzárkózni az Anglia és Franciaország által reprezentált fejlődési szintre. A felvilágosult 
abszolutizmus -  a felvilágosodás különböző elemeit felhasználó -  modernizációs prog
ramjai kiterjedtek a pénzügyek, közigazgatás, hadsereg, gazdasági élet, a hivatalnoki kar, 
műszaki, egészségügyi szakemberek képzésére, az állam működésének hatékonyabb új 
formáinak kialakítására (Kosáry, 1987. 127-128. o.).

A reformok folytán erre az útra lépő monarchiák jelentős eredményeket értek el. Jel
legzetes példa, egyben modell, a már fiatal korában francia filozófusok munkáit olvasó, 
zenekedvelő porosz uralkodó, II. Frigyes (1740-1786) modernizációs programja, aki 
trónra lépését követően tovább gyarapította Rajnától Lengyelországig terjedő katonaál
lamát. A sikeres hódító politika mellett (például Szilézia megszerzése Ausztriától) je
lentős államszervezési reformokat is kezdeményez. A felvilágosult uralkodó „az állam 
első szolgájaként” a felvilágosodás szellemében, de abszolutisztikus kormányzati mód
szereket alkalmazva teremti meg a porosz állam államapparátusát és jogrendjét. Korsze
rűsíti a mezőgazdasági termelést, belső népesség áttelepítéseket folytat, fejleszti az or
szág út és csatornahálózatát, és manufakturális iparát, megteremti a porosz oktatási rend
szert és annak állami irányítását. Megszervezi az állami hivatalnokrendszert, és az annak 
előfeltételét jelentő vizsgarendszert. Széleskörű jogi reformot kezdeményez; megszünteti 
a kínvallatást, bevezeti a törvény előtti egyenlőséget és a hatalmi ágak elkülönítését 
(közigazgatás és bíráskodás különválasztása, független bíróságok kialakítása). Az evan
gélikus egyház vezető pozíciójának megőrzése mellett megvalósul a vallási türelem. Az 
uralkodó továbbra is biztosítja a nemesség gazdasági és politikai hatalmát, de ennek fe
jében feltétlen szigorú engedelmességet követel. A felvilágosult abszolutizmus államel
méletének átértelmezett szerződéselmélete azt vallja, hogy a nép a védelem és a gondos
kodás fejében a hatalmat véglegesen a fejedelemre ruházza át, aki ennek szellemében 
uralkodik („Semmit a néppel, de mindent a népért”) (Kosáry, 1990. 153-154. o.).

A felvilágosult abszolutizmus jellegzetes kelet-európai képviselője a 17 éves korában 
trónra lépő I. Péter (1689-1725) despotikus energiával lát hozzá az orosz birodalom „eu
rópaivá” tételéhez. Szintén jelentős lépéseket tett az ország kereskedelmének, iparának, 
hadseregének és közigazgatásának, iskolarendszerének és tudományos életének fejlesz
tésére. A két közép-európai (porosz és orosz) hatalom uralkodói a nyugat-európai ab
szolutizmus államigazgatási és hatalomgyakorlási technikáit alkalmazzák olyan társa
dalmi környezetben, amelyben nincs meg sem az új funkciók gyakorlásához szükséges 
hozzáértés, sem pedig a szokásjogoknak az a széles hálózata, amely bizonyos mértékben 
korlátozza a kizárólagos uralkodói hatalmat. Ez egyben megerősíti -  bár nem azonos 
mértékben -  a két állam hatalmi-politikai rendszerének később is érvényesülő erőteljesen 
autoriter, tekintélyuralmi jellegét (Kosáry, 1990. 24-26. o.).
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A német „nevelőállam” kialakulása

A német kisállamok többségében már a XVII. században bevezetik a tankötelezettsé
get és rendszeres állami (királyi) támogatást nyújtanak az iskolafenntartóknak (Weimar, 
1619; Gotha 1642; Württemberg 1649). Később már előírják az iskolaállítási kötelezett
séget is (pl. Poroszországban I. Frigyes 1717-ben). Uralkodóik a nagyszabású reformok 
fontos részének, és egyben az állam elkerülhetetlen morális küldetésének tekintik az is
koláztatást. A XVIII. század végére megjelenik az állami szintű, uralkodói rendeletekkel 
előírt -  társadalmi helyzettől függetlenül, minden gyermekre kiterjedő -  iskolakötele
zettség (Poroszország General-Land-Schul-Reglement 1763, Szászország 1763, Bajoror
szág 1774, Ausztria 1789). A korabeli tanügyi rendeletekben a falusi tanítók végzettsé
gére, az egyházak iskolafelügyeleti jogára vonatkozó előírások fogalmazódnak meg, 
amelyek az iskola valamint a település lakóinak lelki és szociális gondoskodás felügye
letét a lelkészek hatáskörébe utalják. Az állami beavatkozás következő szintjén az állami 
(uralkodói) felügyeleti jog deklarálására kerül sor, majd a század második felében foko
zatosan kialakulnak a közép-európai államok tanfelügyeleti, illetve tanügy igazgatási 
rendszerei. 1787-ben a porosz államminiszter Zedlitz létrehozza az ország iskoláit fel
ügyelő Oberschulkollegiumot. Ezt a rendszert Mária Terézia és a bajor uralkodó Kari 
Theodor is átvette (v.ö.: Hamey és Krüger, 1997. 33-34. о.). A folyamat а XIX. század 
második felében, az oktatás egészét szabályzó oktatási törvények kiadásával, és ezzel 
párhuzamosan az első központi tantervek és az állami felügyeleti apparátus kialakulásá
val zárul. (Ennek folyamatát részletesen elemzi Halász, 2001. 55-56. o.).

A reformok hatására elkezdődik a tanítóképzés intézményes kereteinek kialakulása 
is. Az első tanítóképzőt Francke hozza létre Hallében, tanítványa Johann Julius Hecker 
1748-ban Berlinben megalapítja az első „Landschullehrer- und Küsterseminar”-t. Ké
sőbb Ignaz von Felbiger kezdeményezésére a katolikus Sziléziában szintén megindult a 
tanítóképzés.

A felvilágosodás népnevelési törekvései a minden gyermekre kiterjedő iskolázás se
gítségével az írástudatlanság felszámolására törekednek. Ezt a szegényebb néprétegek 
gyermekei számára létrehozott gyári, kézműves iskolákkal valamint a szegény gyerme
kek számára létrehozott intézetekkel kívánták elérni. Ezen törekvések részeként jönnek 
létre Pestalozzi intézetei a svájci Aargauban és Neuhofban, illetve Rochow falusi iskolája 
a brandenburgi Reckahnban. A felvilágosodás egyenlőségi elvei nyomán kibontakozó -  
a mindenkire kiterjedő, a szegény és gazdagabb gyermekek együttes iskoláztatására tö
rekvő -  iskolareformjainak célkitűzései azonban Európa országaiban teljes mértékben 
csak а XIX. század végére valósulnak meg.

A német városi középosztály gyermekeinek új szellemiségben való nevelését szol
gálják a filantrópizmus gyakorlatias szemléletű, a természettudományos ismeretköröket 
középpontba állító reformiskolái: Basedow Dessauban, Martin Planta és Ulysses von 
Salis Graubündenben létrehozott intézetei. A nevelési reform kiterjedt a gazdag polgárok 
és nemesek gyermekeinek korabeli magánoktatási gyakorlatára, valamint a nőnevelésre 
és a kisgyermeknevelésre is.
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Az osztrák felvilágosult abszolutizmus tanügyi reformjai

A fenti törekvésekhez kapcsolódik Mária Terézia uralkodásának második szakaszá
ban kibontakozó, a Habsburg Monarchia -  és ennek részeként Magyarországra is kiter
jedő -  állam,- illetve tanügyi reform. Ennek alapelveit az uralkodónő tanácsadója, 
Joseph Sonnelfels fogalmazza meg először, az államnak az iskoláztatásban betöltött sze
repét hangsúlyozó Grundsätze der Polizei und Finanzwirtschaft (1765) című államgaz- 
daságtani munkájában. Miként megfogalmazza, jóllehet gyermekeik nevelése és isko
láztatása a szülők természetes kötelessége, azonban miután a művelt állampolgárok ne
velése állami érdek is egyben, a nevelésügy fontos állami feladatnak is tekintendő 
(Fináczy, 1899. 275. o.).

„Az állam sorsa attól függ, hogy vannak-e erényes polgárai; ilyeneket a nevelés a 
világ bármelyik táján képes formálni, sőt a nemzet java része ilyenné válhat, ha a neve
lés, az állampolgárok különböző osztályaihoz alkalmazkodva, megadja az ifjúság számá
ra a józan és világos fogalmakat kötelességeikről” (idézi Mészáros, 1981. 634. o.) -  írja 
Wenzel Kaunitz kancellár 1766-ban megjelenő tanügyi reformtervezetében. Az „osztrák 
nemzeti nevelés,” ideológiája erényes, tevékeny, Ausztriához és uralkodójához szeretet
tel kötődő állampolgárok nevelésének programját fogalmazza meg. Ennek legfőbb esz
köze az állami, nyilvános nevelés. A cél, hogy az állampolgárokba „beleplántálja uralko
dójuk, mindannyiunk közös atyja, és a szülőföld, mindannyiunk táplálója iránti szerete- 
tet, valamint az uralkodói parancsoknak való feltétlen alávetettség tudatát, valamint a hi
tet és az engedelmességet” (idézi Engelbrecht, 1984. 486. о.).

Az osztrák uralkodó a felvilágosult abszolutizmus programja nyomán alattvalóinak 
hasznos állampolgárrá nevelésére törekedve az egész birodalomra kiterjedő egyöntetű, 
állami oktatási rendszert igyekezett kialakítani. Egyrészt, hogy a kellő számú jól képzett 
hivatalnok, mérnök, orvos és más értelmiségi szakember kerüljön a megújuló államszer
vezet szolgálatába. Másrészt, hogy az alsóbb társadalmi rétegek műveltségi színvonalá
nak emelkedése révén mind több jól képzett munkáshoz juthasson a fejlődő ipar és ke
reskedelem és az egyre korszerűbb mezőgazdasági módszereket alkalmazó mezőgazda
ság.

Az iskoláztatás hagyományos egyházi monopóliumának felszámolása, az állami tan
ügyigazgatás kialakítása szintén hosszabb folyamat eredménye. Ennek első lépését 
Gerhard van Swieten a jezsuiták visszaszorítását célzó bécsi egyetemi reformja (1749- 
1753), majd ezt követően a monarchia egyetemi rendszerének korszerűsítése jelentette. 
A katolikus egyház ellenállása miatt nem valósul Anton Pergen 1770-1772 között 
kidolgozott radikális reformtervezete, amely az iskolákat -  a szerzetesrendek oktatási ki
váltságait megszüntetve -  világi, központi állami szerv által irányított, egységes, állami 
oktatási rendszerbe kívánta betagolni. Az újjászervezés mérsékeltebb reformprogramját 
megfogalmazó Anton Kari Martini minden alattvalóra kiterjedő, társadalmi helyzetével 
és élethivatásával összhangban álló nevelés szükségességét hangsúlyozta, amely biz
tosítja a növendékek jó kereszténnyé és engedelmes alattvalóvá válását. A Habsburg ál
lam jólétét megalapozó egységes oktatásügy „úgy legyen megalkotva, mint egy óramű: 
ha kerekeinek csak egyetlen jó rugóját, ha csak egyetlen csapot vagy szöget megmásí
tunk, az egész gépezet hasznavehetetlenné válik.” (idézi Mészáros, 1981. 650. o.).
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A Poroszországhoz tartozó Szilézia katolikus népiskoláinak korábbi sikeres átszerve
zését megvalósító Ignaz Felbiger (1724—1788) (munkásságáról lásd részletesebben La
jos, 1917) 1774 tavaszán -  Mária Terézia felkérésére kidolgozza a népiskola átalakításá
nak programját (Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und 
Tri vitalschulen). A szabályzat részletesen tárgyalja az egyes iskolatípusok tananyagát, az 
alkalmazandó módszereket, a tankönyveket, vizsgákat, a tanévet és a tanítási szüneteket, 
részletesen szól a tanulók iskolába járásának ellenőrzéséről, a tanítók jogairól és köteles
ségeiről, az iskola felsőbb felügyeletéről, az iskolaépületről és -felszerelésről. Elkészí
tette a módszer bevezetését megkönnyítő tanítói módszertankönyvét (Methodenbuch für 
Lehrer der deutschen Schulen. Bées, 1776). A következő években megszervezte mintegy 
harminc tankönyv kiadását is.

Felbiger intézkedései jelentős mértékben befolyásolják a tanítóképzés további intéz
ményesülését, pedagógiai tartalmainak alakulását. A rendelet alapozza meg a világi nép
iskolai tanító olyan egyháztól független, egységes képzésen alapuló szakmai professzió
ját, melynek középpontjában a pedagógia, és az oktatásmódszertan áll. Szabályozza a ta
nítók képzését, képesítését, alkalmazásuk feltételeit és munkájuk felügyeletét. A tanító- 
képzésre szolgáló normaiskola elvégzését előírja minden tanítójelölt, a tehetősebb csalá
dok házitanítói számára is. Az első normaiskola 1771-ben Bécsben nyílott meg, majd 
1775-ben Pozsonyban (v.ö.: Kosáry, 1980. 455-456. o.) A tanítójelöltek, a normaiskola 
negyedik osztályának diákjaiként, egyrészt elsajátították a tanítás elméletét, másrészt 
megismerhették a normarendszer gyakorlati megvalósulását. Az 1805-ben kiadott, egé
szen 1848-ig érvényben maradó rendelet (Politische Verfassung der deutschen Schulen), 
előírja, hogy a felsőbb népiskola (Hauptschule) tanítója hat hónapos, az elemi iskola ta
nítója (Trivialschule) pedig 3 hónapos tanfolyamon vegyen részt. (Normaiskolák műkö
déséről lásd részletesen Mészáros, 1984. 75-78. o.)

Az örökös tartományok tanügyi reformjával párhuzamosan 1774 januárjában vette 
kezdetét Ürményi József vezetésével a magyar királyság területén is elkezdődött iskola
ügy1 reform dokumentumainak kidolgozása: 1776-ban intézkedési terv születik az álla
mi tanügyigazgatás területi egységeinek megszervezéséről, majd 1777-ben megszületik 
Magyarország első állami tanügyi rendelete, a „Ratio Educationis” (Kosáry, 1990. 
140. o.).

A neveléstan egyetemi tantárggyá válása az osztrák egyetemeken

A neveléstudomány fejlődését vizsgáló tudománytörténeti kutatások (pl. Schriewer, 
Keimer és Charle, 1993; Brezinka, 2000) arra utalnak, hogy a közép-európai régióban 
domináns szerepet játszó német neveléstudomány kialakulása az első rendszerezett pe
dagógiai munkák megjelenésével a felvilágosodás századának utolsó évtizedeiben vette 
kezdetét. A tudományfejlődés ezen kezdeti szakaszában a nevelés jelenségeinek vizsgá
lata még a többi tudomány, elsősorban a teológia és a filozófia szemléletmódját követte, 
tartalmai elsősorban a korabeli gyakorló pedagógusok szakmai tudásához kapcsolódtak. *

Az iskolareform csak az Erdély nélküli Magyarországra terjedt ki, és -  formálisan Horvátország -  Dalmáci
ával együtt -  is szerepelt a reformban; de a rendelkezések-utasítások ott csupán áttételesen érvényesültek.
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A pedagógia ebben az időben kezdődő emancipációja, egyetemi tudomány rangjára 
emelkedése összefügg azokkal a Napóleon és Humboldt nevéhez kapcsolódó reformok
kal, amelyek megteremtik a modem európai egyetem főbb típusait. Az európai egyete
mek korabeli, még a középkori egyetemektől örökölt rendi jellegű, korporativ és feleke
zeti keretei már nem feleletek meg az ebben az időben egyre erőteljesebben érvényesülő 
világi szemlélet, a polgári társadalomfejlődés elvárásainak {Tóth, 2001. 98. o.).

Az osztrák egyetemek állami intézménnyé válása szintén az 1750-es években 
Gerhard van Swieten bécsi egyetemi reformjával vette kezdetét. Az átszervezés 1772- 
ben elkezdődő második szakaszában a bécsi reform irányítói, Martini és Heß a 
göttingeni egyetemi modell szellemében kezdik el az egyetem tartalmi átalakítását.

A korabeli göttingeni egyetem, mint az európai kutatóegyetem sajátos modellje, ké
sőbb Humboldt egyetemi reformja számára is mintául szolgál. A XVIII. század elején, a 
göttingeni egyetem alapításakor az egyetemi oktatás és a tudományos kutatás egymástól 
elkülönülő keretek között zajlott. Az egyetemi oktatás célja egyházi és részben állami 
hivatalnokok képzése. Az egyetemi professzoroktól megkövetelték, hogy jól értsenek az 
általuk oktatott tárgyakhoz (teológiához, joghoz, matematikához, klasszikus nyelvek
hez), de nem kívánták meg tőlük az önálló tudományos eredményeket. A magasabb tu
dományok igényes művelői leginkább az uralkodók udvari tudósainak köréből kerültek 
ki. A tudományos érintkezés alapvető formája ebben az időben a személyes látogatás és 
a levelezés volt. A felvilágosodás szellemiségében szerveződő új típusú tudós társasá
gok, akadémiák és az egyetemek között mély szakadékok húzódtak. A hagyományos 
egyetem oktatói és a korszerű tudást képviselő akadémikusok között alig volt párbeszéd.

A század elejétől egyre inkább előtérbe került a felnövekvő generációk intézményes 
keretek között folyó oktatásának és nevelésének programja, az új tudás átadása egyre in
kább megkívánta az új típusú egyetem kialakítását. Az 1700-as évek elején, a német ta
nítási nyelv megjelenése után az első lépések ebbe az irányba a lipcsei Szász Királyi 
Egyetemen történtek meg. A második jelentős szellemi központ a piétizmus, majd a né
met felvilágosodás szellemi központjává formálódó hallei egyetem. Részben ezek min
tájára alapítja 1735-ben a hannoveri fejedelem a göttingeni egyetemet. Az új egyetem a 
választófejedelemség sajátos helyzetéből adódóan (1692-1833 között fennálló brit per- 
szonálunió folytán) a kontinensen jelenlévő angol érdekek és hatások egyik fontos köz
vetítője. Az alapítók nagy gondot fordítottak arra, hogy az intézmény egyaránt vonzó le
gyen a német és nemzetközi elit számára. A kiterjedt ösztöndíjrendszer folytán egyre 
több alacsonyabb származású tehetséges fiatal is tanulhatott az intézményben. Az ott ta
nuló diákok körében tudatosan népszerűsítették az angol ipari-, és technológiai újdonsá
gokat. Az intézmény emellett a gyakorlati és elméleti tudás, a filozófiai megalapozottsá
gú történet-filológiai és a matematikai-természettudományos oktatás összekapcsolására 
is törekedett. Tanárai nagy fokú szabadsággal és jelentős állami támogatással, diákjaik
kal szoros közösségben élve intenzív oktató és kutatómunkát folytattak, amelynek ered
ményeiről rendszeresen be kellett számolniuk. Ezt a célt szolgálták az egyetem nagy hírű 
tudományos folyóiratai (Göttingische Gelehrte Anzeigen, Göttingisches Magazin der 
Wissenschaften und Literatur).

Göttingenben tehát az angol szerveződési minták és német szellemi hagyományok 
sajátos ötvözeteként olyan új típusú tudósközösség jött létre, amely jelentős mértékben
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hozzájárult az új tudástartalmakat meghonosító tudományos iskola kialakulásához. Az 
egyetem jelentős kölcsönkönyvtárral, folyamatosan gyarapodó könyv- és nemzetközi tu
dományos folyóirat-kézirat- és éremgyűjteménnyel rendelkezett. Az oktatás színvonalát 
széleskörű privilégiumok is biztosították (tanítási és tanulási szabadság, mentesülés a 
cenzúra alól, a kutatás és véleményszabadság, magas fizetések, nyugdíj). Az új típusú 
tudós tanár, a tudós testület tagjaként viszonylagos autonómiával rendelkezik, fizetett 
állami alkalmazott, akinek fizetését, munkafeltételeit a mindenkori uralkodó biztosította. 
Ennek eredményeként a XVIII. század második felére a göttingeni egyetem a protestáns 
kultúra, és egész Európa egyik fontos szellemi központjává vált {Békés, 2001).

A bécsi egyetemnek a korabeli legjelentősebb közép-európai egyetem szellemében 
történő átszervezésére 1773-ban kidolgozott tervezet azonban a királynő egyetértő támo
gatása ellenére sem valósult meg, miután azt „a jó dolgok titkos ellenségei és kerékkötői 
megakadályozták” (idézi Engelbrecht, 1984. 194. о.). A várt áttörés helyett a következő 
évek rendeletéi elsősorban a gyakorlati orientáció erősítésére, nem a tudományos munka 
színvonalának emelésére törekedtek. A reformok legfőbb eredménye a tanszékeket, és az 
általuk oktatott tantárgyak pontos leírását tartalmazó tanulmányi szabályzat bevezetése 
volt. így ebben az időben a tudomány-intézményesülési folyamatnak csupán a legalap
vetőbb intézményi feltételei teremtődtek meg. Az egyetemi reformnak a pedagógia egye
temi tudománnyá válásával is kapcsolatba hozható „hozadéka” az 1774-ben megújuló 
teológia oktatással áll kapcsolatban.

Az osztrák reformok katolikus és protestáns német modelljeit jelentő iskolák tanárai 
а XVIII. század végéig egyben teológusok is voltak. Többségük számára a tanárság va
lamely jól jövedelmező papi állás megszerzéséig tartó átmeneti állomás volt csupán. Ez 
a sajátosság nem csak az iskolaügy egyházi jellegéből, hanem abból is adódik, hogy az 
egyetemeken abban az időben csak a teológiai fakultásokon, a teológusképzés részeként 
nyílt lehetőség a tanári munkához szükséges klasszika-filológiai, illetve pedagógiai elő
képzettség megszerzésére. A filozófiai kar a magasabb végzettséget nyújtó teológiai, jo
gi, illetve orvosi tanulmányok megalapozására szolgáló általános tudományos bevezető 
stúdiumok helyszíneként még nem biztosította a középiskolai tanárok számára szükséges 
szakmai felkészültséget.

A német tanító- és tanárképzés kezdetei

Először az 1770-es évek „nemzeti nevelés” jegyében kibontakozó művelődési re
formprogramjaiban fogalmazódik meg az osztrák tanárképzés , jobbá tételének” igénye. 
Ebben az időben a tanító rendek, illetve az egyházak irányítása alatt működő felsőbb is
kolák reformjához Poroszországban а XVIII. század második felében kibontakozó világi 
pedagógusképzés két sajátos formája: a népiskolai tanítók szemináriumi és felsőbb is
kolák tanárainak egyetemi fdológiai képzése szolgált alapul. Ennek hátterében is Zedlitz 
porosz államminiszter már korábban érintett reformtörekvései álltak, akinek a teológus
képzéstől elkülönülő, világi tanárképzést szorgalmazó kezdeményezései józan praktikus 
megfontolásokra épültek. Eszerint a jól szervezett iskolai munka előfeltétele, hogy a ta
nári munkát élethivatásként és fő feladatként felvállaló, megfelelően képzett világi szak
emberek végezzék.
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1778-ban a felsőbb iskolák tanárainak egyetemi képzésének megszervezésére kapott 
felkérést Trapp, a világ első, Halléban létrehozott pedagógia tanszékének professzora. 
Teológiai, illetve klasszika-filológiai felkészültségét a göttingeni egyetemnek a Gesner 
által a teológus hallgatóknak a tanári munkára való hatékonyabb felkészítése érdekében 
1738-ban létrehozott szemináriumában szerezte. Miután Trapp elméleti pedagógiai és 
módszertani képzés összekapcsolására irányuló filantropista ihletettségü kísérlete 1782- 
ben kudarcot vallott, Zedlitz a 24 éves Friedrich August Wolfot (1759-1824) kérte fel az 
egyetemi tanárképzés megszervezésére. Wolf 1787-ben a hallei egyetemen létrehozott 
filológiai szemináriumával egyidőben Zedlitz létrehozza az úgynevezett Oberschulkollé- 
giumot, majd 1788-ben Friedrich Gedike (1754-1803) közreműködésével bevezeti az 
érettségi vizsgát.

Wolf 1806-ig működő szemináriumában már a teológusképzésétől független világi 
tanárok képzése folyik. A tanárképző szemináriumnak kezdetben 12, többségében állami 
ösztöndíjas hallgatója volt. A képzés a teológia helyett a görög-latin nyelvi képzést kö
zéppontba állító neohumanista klasszika-filológiára alapozódott. Wolf tanítványai közül 
került ki Johann Wilhelm Süvern (1775-1829) és Johannes Schulze (1786-1869), akik a 
XIX. század elején jelentős szerepet játszottak a modem porosz gimnázium megteremté
sében (v.ö.: Führ, 1985. 421-422. о.).

A teológusok és tanárjelöltek kötelező stúdiuma

A katolikus országokban a jezsuita rend feloszlatása jelentette azt a korszakhatárt, 
amely felvetette a felsőbb iskolák reformjának szükségességét. Ennek nyomán dolgozza 
ki a bécsi egyetem Würzburgból származó professzora, Ignaz von Hess (1746-1776) 
1775-ben az első osztrák gimnáziumi reform tervezetét. Ebben a bécsi kormányzatnak 
azt javasolja, hogy szüntesse meg a szerzetesrendek oktatási monopóliumát, és alapos 
filológiai alapképzés után vezesse be a tanári szakvizsgát. A tanári állásokat nyílt pályá
zat keretében töltsék be, biztosítva az abban való részvételt a protestáns tanárok számára 
is. Az osztrák középiskolai reform azonban csak jóval később, 1848-ban valósul meg a 
porosz szakember, Hermann Bonitz közreműködésével.

Az államegyházi rendszer kialakítására törekvő jozefinista egyházpolitika iskolare
formja során jelentős szerepe volt a katolikus egyháznak. Bár ebben az időben az állam 
valamennyi egyházra és felekezetre igyekezett irányítási és felügyeleti rendszerét kiter
jeszteni, ez legteljesebben a katolikus egyház vonatkozásában valósult meg. II. József 
uralkodása idején a vallás az erkölcsi és állampolgári nevelés legfontosabb eszköze. A 
katolikus lelkészek állami alkalmazottként a felvilágosult abszolutizmus legfontosabb 
népnevelői. Miként azt az egyik korabeli, teológusképzéssel kapcsolatos dokumentum 
megfogalmazza: „A megújuló teológiai tanulmányok legfőbb célja az olyan jó lelki- 
pásztorok képzése, akik egyben a nép jó tanítói is voltak.” (Zschokke, 1894. 54. o.).

Ennek következtében az osztrák egyetemeken ebben az időben még nem a világi ta
nárképzés fejlesztésére, hanem a teológusképzés pedagógiai tartalmainak kialakítására 
helyezték a fő hangsúlyt. Ezért az osztrák teológusképzés terén már a világi tanárképzés 
első intézménytípusa, a porosz filológiai szemináriumok létrejötte előtt sor került a re
formra. Ennek részeként már ebben az időben nagy súlyt helyeztek a neveléstan és ok
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tatás módszertan tanítására is. Ez a gyakorlati teológia, az úgynevezett pasztorális vagy 
lelkipásztorkodás-tan részét képezte. Ennek a bécsi egyetem teológiai karán történő be
vezetésére a braunaui bencés apát, Franz Stephan Rautenstrauch (1734-1785) által 
1774-ben kidolgozott új teológiai tanterv alapján került sor. A teológiai tanulmányok 
ötödik évében előírt tantárgya az aszkétika, az ember a családapa, polgár patrióta kö
telességeit a keresztény ember erényeivel összekapcsoló jámbor életre nevelés, a 
katechetika, a vallásoktatás módszertana, a homiletika, a gyóntatási esetek megoldása, 
amelyben a papnak a bíró vagy az orvos szerepét kell betöltenie, a hodegetika a szomo
rúak vigasztalása, betegek látogatása, és a történeti gyakorlati szertartástan. „Mindez 
megadja a papnak a teljes pasztorális okosságot, amellyel, ha nem is lesz mindegyik tu
dós, de helyét meg fogja állni szószéken, köznapi életben, kunyhókban, börtönökben, 
haldoklók ágyánál egyaránt.” {Hermann és Artner, 1938. 155. o.) Ezek már olyan neve- 
léstani és gyakorlati pedagógiai tárgyak, amelyek arra szolgálnak, hogy elősegítsék az 
emberek szellemi állapotának javulását.

Az 1785-ben kibocsátott, szintén Rautenstrauch által kidolgozott új tanterv a negye
dik évfolyamon oktatott pasztorális mellett az ötödik évben heti két órában bevezette a 
praktikus pedagógiát (Normalschulmethode), heti három órában a praktikus katechetikát 
(Katechisirkunst), valamint egy másik természettudományt és a gazdaságtant magába 
foglaló tantárgycsoportot {Hermann és Artner, 1938. 193. o.). A leendő lelkipásztorok 
gyakorlati pedagógiai képzését a normaiskola vallástanárának kellett ellátnia. így az 
egyetemi teológiai kar hallgatói és a központi papnevelő szeminárium növendékei ezek
ben a „gyakorló” normaiskolákban látogatták egy éven át az ott meghirdetett katecheti- 
kai -pedagógiai előadásokat.

Ebből adódóan a normaiskolai hittantanárként tevékenykedő lelkészeknek előírták a 
pedagógiai végzettség megszerzését. Az egyetemi végzettségű normaiskolai hittantanár a 
teológia hallgatóknak nem csak a vallástanítás módszertanát (katechetikát), hanem az ún. 
katechetikai-pedagógiai előadások (katheketisch-pädagogische Vorlesung) keretében 
általános neveléstani ismereteket is oktatott. így a kettős (állami hivatalnok és egyházi 
személy) szerepkört betöltő normaiskolai vallástanár a korabeli népoktatás és a tanító- 
képzés szakértőjeként rendkívül fontos szerepet kapott a teológusképzésben is. A nor
maiskolák vallástanárai -  pedagógiai kérdésekben az állam és egyház, a tanítóság és a 
klérus közötti kapcsolat kulcsszereplői -  az egyházmegye papi elitjéhez tartoztak, ké
sőbbi pályafutásuk során gyakran püspöki kinevezést is kaptak.

Miután ebben az időben a plébánosok kötelessége volt a település katolikus iskolái
nak felügyelete, a képzés során a teológus hallgatókat felkészítették az iskolai munka 
szervezésére és felügyeletére is. A lelkészek, mint egyházi iskolai felügyelők szoros kap
csolatban álltak a népiskolával, ismerniük kellett az ott alkalmazott oktatási módszere
ket, továbbá a tanítóképzés elméletét és gyakorlatát is. A lelkészképzés erre felkészítő új 
tantárgyainak bevezetését elrendelő dokumentumok hangsúlyozták, hogy ezek a tárgyak 
ne csupán elméleti ismereteket közvetítő előadások legyenek. A fiatal lelkészek tanáruk 
irányításával ismerjék meg az iskolai oktatás módszereit, és szintén tanári irányítás mel
lett a gyermekekkel való foglalkozás keretében szerezzenek gyakorlati felkészültséget. 
Ezek a gyakorlati jellegű „alkalmazott” pedagógiai, illetve gyakorlati módszertani tantár
gyak alapvetően különböztek az elméleti jellegű, „az ifjúság kiművelésének általánosabb
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tudományos megalapozására” szolgáló neveléstantól. Ennek megfelelően Milde munkája 
-  az elméleti neveléstan kötelező tankönyveként előírt osztrák egyetemi tankönyve -  
mellett 1821-től Johann Michael Leonhard (1782-1862) praktikus katechetikáját 
(Theoretische-praktische Anleitung zum Katechisiren. Als Leitfaden zu den 
katechetischen Vorlesungen und zur eigenen Bildung für katolische Religionslehrer, 
1819) is felvették a teológusok pedagógiai tankönyvei közé. 1821-ben megjelent a lelké
szek és a világi tanítók módszertani oktatásának hivatalos tankönyve, Joseph Peitl 
(1762-1830) normaiskolai tanár munkája (Methodenbuch oder Anleitung zur 
zweckmäßigen Führung des Lehramtes für Lehrer in Trivial- und Hauptschulen, 1820). 
Emellett 1788 és 1826 között a teológus hallgatók mezőgazdaságtant is tanultak, hogy 
falura kikerülve tanácsokat tudjanak nyújtani a település felnőtt lakosságának. A lelké
szeknek „nem csupán buzgó keresztényeket, hanem jó állampolgárokat, az egész embe
riség szolgálatában álló valódi emberbarátokat kell nevelniük” (Zschokke, 1894. 70. o.).

A XIX. század elején a négy éves egyetemi teológusképzés félévenkénti vizsgákkal 
összekapcsolva a pasztorális mellett az alábbi tantárgyak keretében biztosította a két fél
éves széleskörű elméleti és gyakorlati pedagógiai felkészítést: Neveléstan (heti 2 óra), 
katechetika (heti 3 óra), Népiskolai módszertan (heti 3 óra). Ezek oktatása nem a teoló
giai karon történt. A neveléstant a filozófiai kar oktatója, míg a többi tantárgyat a tanke
rületi, illetve tartományi normaiskolák valamint az egyházmegyei papi szemináriumok 
mellett működő gyakorló iskolák tanárai végezték (Brezinka, 2000. 33-34. o.).

Az 1804-ben életbe lépő új teológiai tanterv a negyedik évben oktatott katechetika és 
annak módszertana mellett a második évfolyamon a pasztorális keretében előírja az ek
kor bevezetett neveléstan hallgatását is. Miután ez a filozófiai kar tantárgyai közé tarto
zott, a teológusoknak, mint „leendő tanfelügyelőknek és a népiskolai igazgatóknak” 
{Brezinka, 2000. 38. o.) 1808 és 1848 között ott kellett ezt a vizsgaköteles tantárgyat fel
venniük. 1814-ben a neveléstant kötelezővé tették a püspöki szemináriumok, továbbá a 
házitanítók, illetve magánnevelők képzésével foglalkozó többi egyházi intézmény szá
mára is.

A világi neveléstan oktatás kezdetei

A pedagógia egyetemi tudománnyá válásának további fontos indikátorai -  a koráb
ban szintén kizárólagos egyházi fennhatóság alatt álló -  középiskolák világi jellegének 
kialakítására irányuló kísérletek. 1770-ben az osztrák örökös tartományokban a gimnázi
umok -  a sziléziai Teschen kivételével -  teljes egészében a katolikus szerzetesrendek ke
zében voltak: 37 a jezsuiták, 24 a piaristák, 6 a bencések és 11 a többi szerzetesrend 
fenntartásában működött. Ezek átalakulása, illetve állami felügyelet alá helyezése csak 
az 1849-ben bevezetett Organisationsentwurf nyomán valósult meg.

A középiskola állami felügyeletére és világi jellegének megalapozására irányuló első 
lépések már Mária Terézia reformjai időszakában megtörténtek. Ezt mutatja az 1770- 
ben megszülető úgynevezett Pergen-terv: „Plan über die Verbesserung des Schul- und 
Erziehungswesens in den kaiserlichen Erblanden”, amelyben először fogalmazódott meg 
az egyháztól független tanárképzés bevezetésének gondolata. Férgén koncepciója a kö
zépiskolák világi tanárainak képzését egy, illetve két éves egyetemi szemináriumok fel
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állításával kívánta biztosítani. Úgy vélte, hogy a nevelés és oktatásügyről való gondos
kodás nem lehet többé a szerzetesrendek feladata. A középiskolák reformját a tanárképző 
szemináriumok létrehozásával kívánta elkezdeni, mert az iskolák színvonalának emelé
sét csak az állam érdekeit szolgáló, állami intézményekben képzett, jól felkészült világi 
tanárok tudják megnyugtatóan megvalósítani (Helfen, 1860. 180. és 198. o.)

A Pergen-terv jelentős lépés a pedagógia egyetemi tudománnyá válásának szem
pontjából is mert ennek kapcsán veti fel először a cseh államtanácsos Franz Kari Kressel 
(1720-1801) azt a javaslatot, hogy a szerzetesrendek kezében lévő iskolák világi jellegé
nek megteremtése után azok tanárainak képzésére az egyetemeken hozzanak létre neve- 
léstani tanszékeket. Elképzelése szerint Bécsben és Prágában jönnének létre az első „kí
sérleti” iskolák, amelyekben már az első, egyetemeken kiképzett világi tanárok taníthat
nának. Öt év elteltével „független” bizottság dönthetné el, hogy ezek a világi iskolák be
váltották-e a hozzájuk fűzött reményeket (Helfen, 1860. 240. о.).

Az elképzelés szerint a prágai egyetemen van Swieten munkatársa, Karl Heinrich 
Seibt (1735-1806), az egyetem filozófiai karának 1763-ban kinevezett első világi pro
fesszora, a bécsi egyetemen pedig Joseph von Sonnenfels (1733-1817) látta volna el ezt 
a feladatot. Nyilvános előadásaik azt a célt szolgálták volna, hogy „ezáltal mindazok a 
hallgatók, akik a világi tanári pályára kívánnak lépni, lehetőséget kapjanak az erre való 
felkészülésre” idézi (Brezinka, 2000. 16. o.). Az 1771. évi javaslat tekinthető az osztrák 
egyetemi pedagógia születési dátumának. A felvetés nyolc évvel megelőzte Trapp 1779- 
ben történő kinevezését a hallei, első német pedagógiai tanszék élére (Brezinka, 2000. 
16-17. o.).

A jezsuita rend feloszlatását követően több a középiskolai tanárok képzésére vonat
kozó elképzelés is megfogalmazódott, amelyek a hallei, illetve göttingeni egyetemek 
szakszemináriumi rendszerének bevezetését javasolták. A középiskolák átszervezése 
1775-ben végül a piarista Gratian Marx (1721-1810) programja alapján kezdődött el. 
Ezt követően 1806-ban, -  már II. Lipót uralkodása idején -  Franz Innozenz Lang és dol
gozta a szaktanári rendszerben működő hat éves gimnázium tervét. Ekkor került sor a 
felsőoktatás tantervi reformjára (Reform der philosophischen Studien an den 
Universitäten und Lyzeen 1805)2, amely az egyetemi filozófiai karok képzési idejét há
rom, az akadémiák és líceumokét pedig két évben határozta meg.

A bölcsész kar I. évfolyamának tantárgyai: elméleti filozófia (heti 4 óra), egyetemes 
történelem (heti 3 óra), matematika (heti 8 óra), vallástan (heti 2 óra), görög nyelv (heti 1 
óra), а II. évfolyamon: gyakorlati filozófia (heti 4 óra), egyetemes történelem (heti 3 
óra), fizika (heti 8 óra), vallástan (heti 2 óra), görög nyelv (heti 1 óra), a harmadik évfo
lyamon a klasszika filológia (5 óra), és vallástan (2 óra) mellett több szabadon választ
ható tantárgy került bevezetésre (esztétika, pedagógia, diplomatika és heraldika, numiz
matika, asztrológia valamint modem nyelvek) (Engelbrecht, 1984. 277. о.). Ez a filozó
fiai kari képzést szabályzó rendelet intézkedett a pedagógia, mint egyetemi tantárgy, és 
az annak oktatására szolgáló tanszék alapításáról is.

2 Líceumoknak nevezték ebben az időben a különböző osztrák egyetemek mellett létrehozott két éves, az 
egyetemi tanulmányokat előkészítő általános filozófiai tananyagot oktató főiskolai tagozatokat.
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A szabadon választható tantárgyak csoportjába tartozó neveléstant azoknak kellett 
felvennie, akik valamilyen „nevelői hivatal” betöltésére készültek. 1808-tól a bécsi, prá
gai és krakkói egyetemen a leendő tanárok valamint a teológusok számára előírták a ne
veléstan hallgatását. A gimnáziumi tanárok kiegészítő oktatás-módszertani felkészíté
séről 1809-ben megjelent a rendelet a gimnáziumi és magántanító jelöltek két féléves 
heti három órás gyakorlati kurzusának bevezetéséről intézkedik. Az ezzel kapcsolatos 
terv kidolgozója, a piarista Franz Xaver Schönberger (1754—1820), a bécsi egyetemi 
gimnázium prefektusa a gimnáziumi oktatásra való gyakorlati felkészítés érdekében ja
vasolta a második pedagógiai tanszék létrehozását is (Brezinka, 2000. 21. o.).

A lelkészképzés részeként már 1770-től folyó neveléstani oktatást követően a későb
bi egyetemi szintű világi, illetve állami középiskolai tanárképzés elméleti megalapozásá
nak fontos előfeltételként a pedagógia oktatása a Habsburg monarchia egyetemeinek 
bölcsész karán a XIX. század elején került bevezetésre. 1804-ben a bécsi egyetemen 
Martin Lorenz (1748-1828) tervezete alapján létrehozott első neveléstani tanszék leg
főbb feladata -  miként az annak alapításáról intézkedő uralkodói rendelet azt megfogal
mazta -  a vallástanárok, házitanítók és udvarmesterek (Hofmeister) szakmai felkészítése, 
vagyis a korabeli elitképzés egyházi és világi szakemberei, a nemesi és gazdag polgári 
családok házi magánnevelőinek szakszerű képzése és az alkalmasságukat tanúsító vizs
gák feltételeinek biztosítása volt. Miként ezt a rendelet 39. pontja pontosított, az „ud
varmester, illetve udvari tanítómester” kifejezés a gazdag polgári és elsősorban arisztok
rata családoknál tevékenykedő házi nevelői feladatkört jelentette: „azon udvari tanító- 
mesterek képzése érdekében, akik a magánházaknál nem csupán az oktatás, hanem a 
tényleges nevelés hivatását is felvállalják, az ifjúság oktatásának és a nevelésének filozó
fiájával foglalkozó önálló tanszék állíttassák fel, és ezt követően udvarmesterként csak 
az alkalmaztassék, aki annak egy éves tanfolyamát sikeresen elvégezte.” (Weiss, 1904. 
223. о.).

Az intézkedés hátterében ebben az időben Európa-szerte széles körben elterjedt, 
nagy hagyományokkal rendelkező magánnevelési gyakorlat áll. A főnemesek, illetve a 
tehetősebb városi polgárok gyermekeiket ekkor még -  házitanítók, nevelőnők, udvar
mesterek, udvari tanítómesterek alkalmazásával -  otthonukban neveltették. Ez a gyakor
lat részben az állami iskolahálózat hiányával, részben az arisztokrácia életmódjával füg
gött össze. A főúri családok az év nagy részét városoktól gyakran távoli kastélyaikban, 
vidéki udvarházaikban töltötték, ahol az udvarmester -  eredetileg a fejedelmi, királyi 
udvarokban kialakult -  feladatkörét az uralkodó, illetve udvartartáshoz tartozó főurak 
fiúgyermekeinek nevelését-oktatását végző magasan képzett magánnevelő töltötte be. Az 
udvari, illetve családi magánnevelők elnevezésére а XIX. században a házi nevelő, illet
ve házitanító elnevezést használták. Ezek a főúri házitanítók а XVIII. században már 
nem kizárólag egyházi személyek, hanem egyetemi vagy akadémiai végzettséggel ren
delkező, gyakran néha már világi, honorácior származású fiatalemberek voltak. A pro
testáns családok gyakran alkalmaztak ebben a munkakörben egyetemi tanulmányaikat 
befejező, lelkészi állásra váró fiatal teológusokat (Brezinka, 2000. 34—35. o.).
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A pedagógia egyetemi diszciplínává válásának kezdetei

Az 1804-ben kiadott, a bölcsészettudományi kar tanrendről szóló császári rendelet, 
amely intézkedik a pedagógia választható egyetemi tantárggyá nyilvánításáról, az önálló 
tanszék megalapításáról, a következőkben látja meg az új egyetemi diszciplína lényegét: 
„Pedagógia, a gyakorlati filozófiának elmúlt időszakban oly sok fáradozással kidolgozott 
és oly nagy haszonnal kecsegtető része, amely rászolgált arra, hogy önálló tanszéke le
gyen. Mindazt, amit eddig a különböző nevelési maximák csupán bizonytalanul fogal
maztak meg, az így kialakított biztos alapok helyreigazítják, és gondoskodnak arról, 
hogy semmi ne maradjon homályban azon dolgok közül, amelyekre a hatékony képzés 
érdekében mindazon személyeknek szükségük van, akik azt szabadon választhatják az 
ifjúság nevelésével foglalkozó szakképzettség megszerzésére törekedve. Ugyanis a 
gyermekek nevelésében valamilyen formában, családapaként esetleg gyámként tevé
kenykedő rokonként, netalán barátként, előbb utóbb mindenkinek részt kell vállalnia. 
(...) A pedagógiai előadásoknak rá kell mutatniuk arra, hogy a növendékek adottságainak 
a legmagasabb rendű erkölcsi tulajdonságok irányába történő kiművelése mindenfajta 
nevelés legfőbb célja. Azoknak össze kell foglalni mindazokat a legfontosabb és leg
szükségesebb tudnivalókat, a pszichikai, morális, valamint az intellektuális nevelés 
szempontjából a legjobb és legcélszerűbb tartalmakat, amelyeket a vizsgálódó emberi 
értelem és tapasztalat mindez ideig megalkotott.” (idézi Brezinka, 2000. 36-37. o.).

A rendelet a heti 2 órában meghirdetett pedagógiai előadások egy tanéven át történő 
hallgatását elsősorban azok számára tartja fontosnak, akik lelkészként, valamilyen nyil
vános vagy magániskola tanáraként, illetve magánnevelőként hivatásszerűen foglalkoz
nak a nevelés és oktatás feladataival.

A bécsi egyetem neveléstani tanszékét 1808. december 15-én megalapító, annak 
munkájára egészen 1848-ig szabályozó kancelláriai rendelet azok számára a bécsi, krak
kói és prágai egyetemen tanuló hallgatók számára előírja a pedagógia előadások látoga
tását, akik:

-  gimnáziumok vagy főiskolák filozófiai tagozatán kívánnak tanári állást betölteni;
-  teológiai hallgatók, és a jövőben a népiskolák felügyelői, illetve vezetői lesznek;
-  tanítórendek bölcsész tanulmányokat folytató tagjai, és ösztöndíjas hallgatók.
A rendelettel -  35 évvel a neveléstan oktatásának a lelkészképzésben történő beve

zetése után -kezdetét vette az osztrák örökös tartományokban az egyetemi szintű peda
gógia oktatása, amely a későbbiekben a középiskolai tanárképzés kötelező pedagógiai 
alapstúdiumává vált. 1824-es bölcsészkari tanrend módosítását követően továbbra is 
megmarad a neveléstan elnevezés, azonban annak oktatását az egyetemek mellett kiter
jesztették azokra a nagyobb líceumokra és akadémiákra is, amelyek „teológiai és jogi 
karral is rendelkeznek.” A tantárgy oktatója rendszerint a vallástan professzora volt. Ez 
az intézkedés egyrészt egyházpolitikai, másrészt anyagi okokra vezethető vissza. Miután 
egy professzornak abban az időben heti 8-10 órát kellett tartania, a neveléstan heti 2 
órája nem tette indokolttá a teljes tanári státus kialakítását. A vallástan professzorának 
csak heti négy órát kellett tartania, továbbá feladatai közé tartozott a vasárnapi szentbe
széd, így óraszáma a neveléstan felvállalásával érte csak el a teljes állású tanároktól el
várható hét órát (v.ö.: Brezinka, 2000. 37-38. o.).
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A fenti előírások a Habsburg monarchia német és olasz nyelvű egyetemein 1848-ig 
maradtak érvényben. A tantárgy hivatalosan előírt tankönyve Vincent Eduard Milde 
(1777-1853) 1811-ben és 1813-ban két kötetben megjelenő Lehrbuch der allgemeinen 
Erziehungskunde című munkája volt. A terjedelmes munkát általában felére rövidített 
kivonatos formában használták. Az osztrák örökös tartományokban a tanszék kialakítása 
a Napóleoni háborúk időszakában kezdődött és az 1815 és 1816 közötti győztes felsza
badító hadjáratok időszakában fejeződött be. Ez nem csupán a monarchia német és szláv 
nyelvű egyetemeire, hanem az 1814-től újra a Habsburg birodalomhoz tartozó Lombard- 
Velencei Királyság egyetemeire is kiterjedt. A rendelkezés nem vonatkozott a magyar 
korona országaira és az Erdélyi Nagyfejedelemségre.

Az osztrák örökös tartományokban a neveléstan oktatását egészen 1848-ig szinte ki
zárólag egyházi személyek végezték. Ennek elsődleges oka, hogy ebben az időben ennek 
az értelmiségi csoportnak volt meg a megfelelő végzettsége és felkészültsége a feladat 
ellátásához. Többségükben ahhoz az egyházi elithez tartoztak, amelynek tagjai az 1816- 
ban alapított Augustineum tagjaként a bécsi egyetem teológiai karán szereztek doktorá
tust. Ebbe a császári elit papképző intézetbe a Habsburg monarchia különböző tartomá
nyaiból nyerhettek felvételt azok a növendékek, akik a püspöki szemináriumokban ki
tüntetéssel fejezték be tanulmányaikat, és felvételüket az egyházmegye püspöke ajánló
levélben javasolta a császárnak. Az intézmény célja olyan jól felkészült világi papok 
képzése volt, akik megfelelő képzettségük birtokában a papi szemináriumok tanár után
pótlását biztosították. Hasonló célokat szolgált a magyar származású papok elitképző 
intézete, a Pázmány Péter érsek által 1623-ban alapított Pazmaneum is (v.ö.: Brezinka, 
2000. 58-59. o.).

A század első felének teológiai alapokon nyugvó neveléstani munkái

Trapp úttörő próbálkozását leszámítva a XIX. század elején a régió országaiban meg
figyelhető tudományos igényű pedagógiai rendszerezési törekvések továbbra is a pro
testáns és katolikus teológiára alapozva bontakoztak ki. Ezen irányzatok képviselői 
azonban már arra is törekedtek, hogy összhangba hozzák a korai empirikus irányzatok, 
valamint a keresztény teológiai gyökerű hagyományokat, továbbá a klasszikus német fi
lozófia hatása nyomán megfogalmazódó pedagógiai elképzeléseket is. Az erre irányuló 
mozgalom kiemelkedő képviselői (Lehne, Weiller, Niemeyer, Schwarz, Pölitz, Milde) 
mindegyike protestáns, vagy katolikus teológus volt. A XVIII. század utolsó harmadá
ban valamint a XIX. század elején számos főleg protestáns, elsősorban evangélikus teo
lógiai gondolkodó fejtett ki egyben figyelemreméltó neveléstani tudományos munkássá
got is. Közülük August Hermann Niemeyer (1754-1828), továbbá F. H. C. Schwarz 
(1766-1837) hatása a legszámottevőbb a német nyelvterületek, valamint annak recepci
óját leginkább tükröző Közép-Európa keleti régiójában is megjelenő tudományos peda
gógia fejlődésére.

Niemeyer a teológiai megalapozottságú tudományos pedagógia egyik kiemelkedő 
képviselője, Franke dédunokája, 1779-től a hallei egyetem rendkívüli tanára, majd 1784- 
től teológia professzora, nagy tiszteletet szerzett mind kortársai mind az utókor szemé
ben. 1787-től az újonnan alapított „seminarium praeceptorum” (tanítóképző szeminári-
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um) vezetője, 1799-től a Francke-alapítványok igazgatója az egyetem örökös rektora és 
kancellárja vokt. Pedagógiai munkáiban a felvilágosodás pedagógiai áramlatainak főbb 
gondolatait foglalta össze. írásaival, elsősorban gyakorlatias nevelési kérdéseket tudo
mányos alapossággal feldolgozó, 1799-ben „Grundsätze der Erziehung und des 
Unterrichts für Eltern, Hauslehrer und Schulmänner” (magyarul: A Nevelés és tanítás tu
dománya szülők valamint házi és oskolai tanítók számára I—II., 1822-23) címmel kiadott 
és széles körben használatos kézikönyvével szerzett magának széles körű elismertséget 
(Erlinghagen, 1976. 179-180. о.) Munkája 1820-as években kiadott magyar változatá
val közvetlenül, továbbá annak Milde és Szilasy munkáiban is megjelenő elemeivel köz
vetetten is hatott a korszak magyar pedagógiai gondolkodásra is.

A protestáns pedagógiai törekvéseket használta fel Mária Terézia közoktatási re
formterveinek egyik megvalósítója, a sagani apát, Ignaz Felbiger (1724-1788), aki kora 
új nevelési törekvéseinek felhasználásával a katolikus iskoláztatás korszerűsítésére töre
kedett. Első Saganban kezdett kísérlete a katolikus népiskolák oktatási és tanítóképzési 
rendjének korszerűsítésére irányult (1761). Ennek során protestáns előzményekre építve 
a berlini Heckersche Realschule erdményeit és Johann Friedrich Hähn — evangélikus te
ológus és berlini szuperintendáns -  munkáját a „Berlinisches neueingerichtete 
Schulbuch” című munkáját is felhasználta. Ezzel kapcsolatos eredményeire figyelt fel II. 
Frigyes Poroszország uralkodója, és megbízta az újonnan meghódított sziléziai tarto
mány katolikus iskoláinak reformjával, továbbá felkérte a porosz és az önálló sziléziai 
hercegség valamint a glatzi grófság városai és falvai katolikus iskoláinak iskolaszabály
zatának elkészítésére is. Eredményei nyomán Mária Terézia 1773-ban Bécsbe hívta és 
az osztrák iskolaügyi bizottság főigazgatójává nevezte ki. Ezt követően a császámő által 
1774-ben jóváhagyott „Allgemeine Schulordnung” című rendeletében fejtette ki az új 
népoktatási módszer lényegét. Módszerének újszerűségét már annak elnevezésével is 
jelezni kívánta, amikor azt ,,Normal-Method”-nak (normarendszer) tekintette, azaz olyan 
normát, zsinórmértéket akart nyújtani, amelynek mintájára minden népiskolában tanítani 
kell. Figyelemreméltó törekvése során kora pedagógiai törekvéseihez és optimista 
szemléletű módszerbe vetett hitéhez továbbá az egyház vallásos szellemiségéhez kap
csolja módszertani újítását, azzal a céllal, „hogy a gyermekeket az egyház szorgos hívé
vé, az ország uralkodójának törvénytisztelő alattvalójává, az állam kötelességtudó állam
polgárává, és a mennybéli boldogság örökösévé tegye”.

A katolikus népnevelés és tanítóképzés terén jelentős szerepet játszott a salzburgi taní
tóképző vezetőjeként Franz Michael Vierthaler (1758-1827) valamint a Münsterben tevé
kenykedő teológus és iskolareformer Bernhard Heinrich Overberg (1754—1826). А XVIII. 
század közepétől kezdődően -  a fenti teológusoknak köszönhetően -  a nevelés-oktatás 
gyakorlata egyre szélesebb körben alapozódott az új metodikai eljárásokra. Az iskolaügy 
iránti figyelem fokozódását jól jelezte, hogy az egyházi elit képviselői -  közülük több püs
pök — egyre elmélyültebben foglakoztak az iskolaügy és a pedagógia kérdéseivel.

A katolikus pedagógia kiemelkedő személyisége Vinzenz Eduard Milde (1777- 
1853). Számos lelkipásztori és iskolairányítói posztot töltött be, s teológiai tanári munkát 
is végzett. Teológiai és filozófiai tanulmányait követően udvari káplán és különböző 
bécsi iskolákban hittantanár volt. 1806-ban Ferenc császár a bécsi egyetem első pedagó
gia professzorává (Professor für Kathechetik, Didactik und Erziehungskunde) nevezte ki,
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ahol 1810-ig jelentős elméleti pedagógiai tevékenységet folytatott, és ebben a minősé
gében számos pedagógiai előadást tartott. Ebben az időben született főműve a „Lehrbuch 
der allgemeinen Erziehungskunde” (Az általános neveléstan tankönyve). 1823-ban 
Leitmeritz püspöke, 1831-től Bécs érseke lett. Milde az első katolikus teoretikus, aki a 
pedagógia pszichológiai megalapozására törekedett. Neveléstani alapművét, illetve an
nak kivonatos változatait előírt tankönyvként egészen a század közepéig használták a 
monarchia különböző egyetemein. Munkája jelentős mértékben hatott a Szilasy János 
által írt első jelentős magyar nyelvű neveléstani munkára is (Németh, 2003).

Milde egy teljes, rendszeres pedagógiai művet alkotott, amely egyaránt tekintettel 
volt a korabeli empirikus pszichológia valamint a már önálló tudományos diszciplína 
igényével jelentkező pedagógia eredményeire, továbbá az ezzel összefüggő teológiai ih- 
letettségű katolikus és protestáns törekvésekre. Az egyik első pedagógiai gondolkodó, 
aki nevelési rendszerét, annak tudományosságának biztosítása érdekében a pszichológiá
ra alapozta. Munkájának forrásai között a pszichológia mellett jelentős szerep jutott a 
kor orvostudományának és az azzal összefüggő kórlélektani, fiziológiai-antropológiai 
kutatások eredményeinek, a 18. század végi Rousseau hatását tükröző ifjúságtanulmány 
törekvéseinek, továbbá a test-lélek probléma feloldására irányuló egyéb tudományos 
irányzatoknak (pl. Wolff és iskolája, Plattner, Krügel, Wenzel, Cams). Pedagógiai felfo
gására hatással voltak még a felvilágosodás kiemelkedő gondolkodói (elsősorban Locke 
és Rousseau), de művében kimutatható a skót morálfilozófiái iskola, a német teológia és 
filozófia, elsősorban Kant hatása. A korszak pedagógiai áramlatai közül a filantrópizmus 
állt hozzá a legközelebb. Pedagógiai elméletében megfigyelhető az első rendszerezett 
pedagógia megteremtőjének, Trapp közvetlen hatása, valamint a neohumanizmus esz
méinek érvényesülése is. A legjelentősebb közvetlen hatást -  az evangélikus teológus -  
Niemeyer széles körben használatos, népszerű műve gyakorolta, amire 50 alkalommal 
hivatkozott (v.ö.: Bauer, 1928. 55-92. о.).

Milde a nevelő tevékenységét bizonyos mértékben az orvos munkájával rokonította, 
mivel a nevelés feladata a gyermek testi és lelki egészségének biztosítása. Neveléstaná
ban foglalkozott mindazokkal a tulajdonságokkal (pl. a fiziológiai és intellektuális ké
pességekkel, az érzékeléssel, az akarattal, az ösztönökkel), amelyek fejlesztése a nevelés 
alapvető feladata. Az emberi természet antropológiai sajátosságaira alapozta művének 
felosztását is: az első rész (diatetika) a testi képességek fejlesztésére vonatkozó pedagó
giai elveket tárgyalja, az azt követő részekben pedig a gondolkodási, akarati és érzelmi 
képességek fejlesztésének lehetőségét tekinti át. Műve elméleti neveléstudományon 
alapszik. A nevelési gyakorlat, a „techné”, az általános alapelvek egyes esetek megoldá
sára vonatkozó megvalósítását jelenti. Ebből adódóan lényegileg különbözik a véletlen
szerű, spontán nevelői próbálkozásoktól. A nevelés tehát -  fogalmazza meg Milde -  az 
ember meglévő hajlamainak, adottságainak fejlesztésére irányuló tervszerű és szándékos 
befolyásoló hatás {Bauer, 1928. 26. о.).

A nevelés célját Rousseau, Kant és Pestalozzi szellemében fogalmazza meg: „A nö
vendéknek olyan nevelést kell kapnia, ami lehetővé teszi emberi rendeltetése elérését.” -  
mivel legfőbb rendeltetése az erkölcsiség -  „az erkölcsileg megfelelő jellem kialakítása a 
nevelés végső célja” {Hörburger, 1967. 123. o.). Ennek eléréséhez harmonikus, termé
szetes -  azaz a növendék egyéni adottságaihoz alkalmazkodó -  nevelés szükséges. A ne
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velői ráhatásnak igazodnia kell a gyermeki fejlődés adott szintjéhez, ezért nem szabad a 
természetes érési folyamatok elé vágnia, annak egyes szakaszait átugomia. A nevelőnek 
tekintettel kell lenni a gyermek testi lelki fejlődésére, érzelmeit, vágyait nem elnyomnia, 
hanem helyes útra kell terelnie. A nevelés végső céljának elérése a vallás segítségével 
történik, ami lehetővé teszi a növendék képességeinek a legteljesebb lelki javak útján 
történő kiművelését. A vallásos nevelést -  véli -  a gyermekkorban kell kezdeni, mivel a 
vallási érzelmek iránti fogékonyság ekkor a legerősebb {Bauer, 1928. 51-52. о.).

Tervei között szerepelt még a papnevelés gyakorlati pedagógiai, katechetikai tan
könyvének megírása is, amit azonban betegsége megakadályozott. Ezt a munkát végül 
Milde előadásai alapján, tanítványa Johann Michael Leonhard (1782-1862) készítette el 
(Theoretisch-praktische Anleitung zum Katechizieren. Als Leitfaden zu den 
katechetischen Vorlesungen zur eigenen Bildung für katholische Religionslehrer. Wien, 
1819). Ezt a tankönyvet, miként Milde neveléstani tankönyvét egészen a század közepé
ig a monarchia papképzésének alapvető tankönyveként tartották számon. Ezáltal Milde 
nem csupán az osztrák pedagógia, hanem áttételesen a katchetika egyetemi oktatását is 
jelentős mértékben befolyásolta. Miután a század első felében -  utoljára 1843-ban előír
va -  Milde munkája a Habsburg monarchia egyetemein a neveléstan kötelezően előírt 
tankönyve lett, gondolatait kevésbé jelentős szerzők egész sora (például Josef Peitl, 
Josef Weinkopf Matäus Wiesner, Joseph Ambrosius Stampf) vitte tovább {Engelbrecht, 
1984.217.0.).

A katolikus pedagógia kiemelkedő személyisége Johann Michael Sailer -  a dillinge- 
ni és ingolstadti akadémia teológia, filozófia, és pedagógia professzora (1751-1832) -  
hosszú életműve befejeztével, mint Regensburg nagyrabecsült püspöke halt meg. Egész 
tudományos tevékenységére jellemző volt a modern irányzatok iránti nyitottság, a peda
gógiai kérdések iránti fogékonyság, ami teológiai müveiben is kifejeződik. Egyetemi te
vékenysége során tartott pedagógiai előadásokat, sőt a landshuti egyetemen 1804-től a 
pedagógiát önálló tárgyként vezette be. Legismertebb munkája, pedagógiai főműve 
„Über Erziehung für Erzieher” (1807) című neveléstana, amelyben Kant, Schiller és 
Pestalozzi hatása érvényesült. Ehhez az irányzathoz csatlakozott 1804-ben Baptist 
Graser, aki a filozófiával közös pedagógia tanszéket alapított. Pedagógiai írásait 
„Divinität, oder das Prinzip der einzig wahren Menschenerziehung” címen gyűjtötte 
össze {Ehrlingen, 1976. 171-172. о.).

А XIX. század első felében egymás után tűnnek fel az első új szemléletű keresztény 
szellemiséget hordozó pedagógiai tankönyvek és kézikönyvek. Például Johann Baptist 
Hergenröther (1780-1835) -  a würzburgi papnevelő és tanárképző szeminárium tanára -  
által 1823-ban az iskolai tanítók és tanítónövendékek számára írt kézikönyv 
„Erziehungslehre im Geiste des Cristentums” címmel, továbbá 1830-ban Ambrosius 
Stapf (1785-1844), az innsbrucki líceum majd később a brixeni egyetem teológiai kará
nak morálteológia és pedagógia tanárának könyve „Erziehungslehre im Geiste des 
Christentums”. Természetesen ezek a művek nem minden részükben voltak önállóak, 
gyakran felhasználták a korszakban ismert pedagógiai szerzők műveit, azonban figye
lemreméltó az a törekvésük, hogy olyan neveléstant hozzanak létre, amely a tanítóképző 
szeminárium praktikus szükségleteinek leginkább megfelel.
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A tanügyigazgatás és a tanítóképzés terén, a jól felkészült katolikus teológusok mel
lett ebben az időben jelentek meg az első világi pedagógusok továbbá elnyerték azt a je
lentőséget és szerepet, amit első képviselőjük Vierhaler már korábban is szeretett volna 
megvalósítani. Ezek közé tartozott Mathüus Zeheter (1787-1849), aki 1838-ban írta 
„Kurzgefaßten Erziehungs- und Unterrichtslehre”című könyvét, amelyben egyértelműen 
és határozottan kinyilvánította a katolikus nevelési gyakorlat egyházi, és a katolikus ne
veléstudomány teológiai függőségét. Ehhez a körhöz tartozott Theodor Rottels (1799- 
1882), akinek főműve „Erziehungs- und Bildungslehre vom Standtpunkt der christlichen 
Philosophie” (1852), továbbá kisebb jelentőségű munkája „Gottes Erziehung des 
menschlichen Geschlechts in der Weltgeschichte durch Christus”. Két saját kiadású fo
lyóiratával is a nyilvánosságra lépett: „Katholische Zeitschrift für Erziehung und 
Unterricht”, valamint a „Kritische Blätter zur Beurteilung der Bewegungen unserer Zeit 
vom Standpunkt des Christentums” (Ehrlingen, 1976. 172-173.0.).

A pesti egyetem pedagógia oktatásának kezdetei

A fentiekben felvázolt fejlődési folyamat, az örökös tartományok egyetemfejlődésé
nek közvetlen hatása jól nyomon követhető a pesti egyetemen megjelenő neveléstan ok
tatása kapcsán is. Ennek első lépéseként II. Józsefnek a magyarországi papnevelés át
szervezésére irányuló intézkedéseinek hatására 1786-ban a pesti egyetemen is elkezdő
dött a teológusképzés keretébe ágyazott pedagógia oktatás. Az uralkodó 1784-ben az 
egyetem Budáról Pestre történő áthelyezésekor megszüntette az egyházmegyei szeminá
riumokat, majd 1786-1788 között a papnevelés a pesti egyetem teológiai karán és a Po
zsonyban létrehozott generális szemináriumban folytatódott. Ennek keretében a monar
chia többi egyetemének gyakorlatához hasonlóan a katechetika mellett pedagógiát is ok
tattak, melynek tanárai, Pesten Hackenfleisch Antal, Pozsonyban pedig Pauer Károly 
voltak. Az 1790-ben felfüggesztett, majd 1805-ben Pesten újraindított teológiai kar hall
gatói számára 1812-ben a bécsi minta alapján bevezetett új tanterv előírta, hogy „a ma
gasabb neveléstan (paedagogia sublimior) a III. és IV. éveseknek négy külön órában kö
telező lesz, amelyre nyilvános tanszék állíttatik fel s amelyet az arra kinevezendő tanár 
ezentúl az ifjúság nevelésére készülő teológusoknak és világiaknak együttesen adjon 
elő.”. Emellett egy tanár a lelkipásztorkodástant tanítja „és elsősorban a szónoklattant és 
a gyakorlati hitoktatási módszert” (Hermann és Artner, 1938. 307-308. o.). 1822-tő kö
telezően előírt tankönyvek: a pasztorálisra Schenkl Mór, a neveléstanra a mainzi Deme
ter és a bécsi Milde Eduard munkái voltak (Hermann és Artner, 1938. 325. o.). Szilasy 
János, az első magyar nyelvű neveléstani munka „A nevelés tudománya” (1827) alkotója 
1842-ben jelentette meg három kötetes munkáját „A lelkipásztorság tudománya” cím
mel. Miután 1849-től újra latin lett a pasztorális nyelve, 1853-tól Grynaeus Alajos 
Compendium Theologiae Pastoralis (1853-1854) című latin nyelvű munkáját használták 
{Hermann és Artner, 1938. 413. o.).

Az osztrák minta alapján jött létre a pesti egyetem neveléstan tanszéke is. 1814-ben 
Krobot Jánost (1770-1833) nevezte ki az uralkodó a pesti egyetem bölcsészkarán létre
hozott „cathedra paedagogiae sublimor” professzorává. Ez az uralkodói döntés jelentette 
az első hazai egyetemi pedagógia tanszék megalapítását. Krobot 1825-ig látta el ezt a
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feladatát. Ezt megelőzően -  a diszciplína bécsi egyetemen történő bevezetésével egy 
időben -  1804-ben Stipsics E. Alajos, az éremtan rendes tanára kapott engedélyt a tárgy
ból előadások tartására, sőt az uralkodó már 1805-ben kilátásba helyezte az önálló tan
szék felállítását is (Pauler, 1880. 155 és 158. o.). A tantárgy korabeli elnevezése arra a 
megkülönböztetésre utal, amely a rendszerbe foglalt elméleti pedagógiát már abban az 
időben is elkülöníti a másutt -  elsősorban a tanítóképző normaiskolákban -  oktatott rész
leges gyakorlatias nevelés- és oktatástanoktól (Fináczy, 1934. 111. o.).

Az új tanszék első professzora évi 1000 forint fizetést kapott, és heti négy órában la
tin nyelven tartotta előadásait, melyek látogatását a teológiai fakultás harmadéves nö
vendékei számára kötelezően előírták, de részt vehettek azokon az oktatói-nevelői pályá
ra készülő bölcsészhallgatók is. Miként azt a tanszék felállítását elrendelő királyi rende
let megfogalmazta, „a fensőbb neveléstudományt (paedagogia sublimior) a harmad
vagy negyedéves teológusok négy rendkívüli órában hallgassák és e tudományszak szá
mára Pesten nyilvános tanszék állíttassák fel, melynek tanárát teológusok és a tanári pá
lyára készülő világiak együtt hallgassák” (Fináczy, 1905. 585. o.).

Ezzel a döntéssel jöttek létre a hazai egyetemi pedagógiai oktatás szervezeti keretei 
és vette kezdetét a magyar egyetemi neveléstudomány fejlődésének több mint 200 éves 
előtörténete. (Ennek későbbi fejlődéséről lásd Mészáros, 1980; Németh és Pukánszky 
1997; Németh és Tenorth, 2000; Németh, 2002).

A tanulmány kapcsolódik „A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete” című T 29816 számú 
nemzetközi OTKA kutatáshoz.
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EGY PÁRATLAN FORRÁS OKTATÁSTÖRTÉNETI 
TANULSÁGAI

-  Református lelkészi önéletrajzok elemzése 1807-ből -  

Ugrai János
Miskolci Egyetem ВТК, Neveléstudományi Tanszék

A Tiszáninneni Református Egyházkerület szuperintendense 1807-ben a fennhatósága 
alá tartozó gyülekezetek lelkészeinek életrajzi adatai beküldését írta elő. Ez az intézke
dés ebben a korszakban páratlan, eredményét mégsem tudjuk teljes egészében felmérni. 
Ennek oka az, hogy a felső-zempléni, az alsó-borsodi és az abaúji egyházmegye anyagai 
még nem kerültek elő. A továbbiakban az egyházkerület közel feléből beérkező nyilat
kozatokat, 59 alsó-zempléni, 46 felső-borsodi, 42 gömöri és 17 tornai, összesen 164 pré
dikátor bevallását elemezzük oktatástörténeti szempontból.1 A nyilatkozatok kisebb há
nyadát, a gömöri és a tornai tractusban születetteket eredeti formájukban találtuk meg, 
míg az alsó-zempléni és a felső-borsodi településekről beérkező leveleket vélhetően szó 
szerint -  ám az eredeti levelek tagolását nem követve -  még 1807-ben egy-egy gyűjte
ménybe másolták át.1 2

Az önéletrajzi adatok szinte mindegyike alkalmas oktatás- és egyháztörténeti, vala
mint társadalomtörténeti következtetések levonására. A név, életkor és születési hely 
mellett a legtöbb lelkész feltüntette iskoláinak, iskolaéveinek számát, helyét, a külföldi 
egyetemjárásban, a peregrinációban való esetleges részvételét, illetve azt, hogy a sáros
pataki kollégiumban hány évig tanult, s viselt-e valamilyen komolyabb diáktisztséget. (A 
tiszáninneni kerületről lévén szó egy kivételtől eltekintve mindenki Patakon végezte le
galább a felsőbb iskolai éveit, s azután került ki vagy külföldre, vagy rögtön valamilyen 
szolgálati helyre.) Az oktatástörténészek érdeklődését keltheti fel elsősorban az az 
ugyancsak rendszeresen bevallott adat, hogy az illető az iskolaéveit megszakítva, vagy a 
Kollégiumot végleg elhagyva hány évig és hány helyen tanítóskodott.

Az iskoláztatásra vonatkozó adatok mellett az önéletrajzi jegyzetek a lelkészek föld
rajzi, társadalmi mobilitásának és műveltségi állapotának megállapítása szempontjából is

1 Valójában 60 zempléni nyilatkozat született, de úgy tűnik, a hemádnémeti prédikátor nem értette meg az 
intézkedés szándékait. Néhány soros levelében ez áll: „Tasnádi Székely József mint falusi pap a maga életé- 
nek környülállásibóf semmit sem közölhet a nagy érdemű közönséggel a mi annak, akár most, akár idővel is 
valami nagy hasznára s gyönyörűségére lehetne.”: A Tiszáninneni Református Egyházkerület Sárospataki 
Levéltára (A továbbiakban: TREL) А. ХХХП1. 12.804/27.

2 Az alsó-zempléni lelkészek adatai: TREL. А. XXXIII. 12.804.; felső-borsodi lelkészek adatai: TREL. A. 
XXXIV. 13.036; gömöri lelkészek adatai: TREL. А. XXXIII. 12.762-12.803.; tornai lelkészek adatai: 
TREL. А. XXXIV. 13.019-13.035. Az önéletrajzokat sajtó alá rendeztük, ez 2004 végén külön kötetben, Kis 
világnak világos kis tüköré címmel megjelenik.
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nélkülözhetetlen forrásként szolgálnak, de ebben a tanulmányban ezeket nem vizsgáljuk. 
E bonyolult módszertani problémákat is felvető kérdésekre a kutatás egy további szaka
szát követően kívánunk válaszolni.

Feltételezésünk szerint fontos tényezők alapján különbséget lehet tenni a négy egy
házmegye között ezért az oktatástörténeti tanulságokat -  az egyedi érdekességek meg
említésén túl -  részben a vizsgált lelkészek születési, részben pedig a szolgálati helye 
szerint is elemezzük. A Tiszáninneni Református Egyházkerület (az öt magyarországi re
formátus „püspökség” közül az egyik) az 1799-es egyházigazgatási rendezés óta hét egy
házmegyéből (más néven: esperesség, tractus) állt. Az egyházkerület központjaként Mis
kolc szolgált. Mivel az ország két református kollégiumának egyike Sárospatakon műkö
dött, mind a borsodi, mind pedig a zempléni térség a tiszáninneni reformátusok „bázisá
ul” szolgált. Ezt erősíti, hogy a protestantizmus elleni, a XVIII. század folyamán egészen 
az 1780-as évek végéig igen aktív, központilag is támogatott erők ebben a térségben vi
szonylag kevés eredményt értek el. Miskolc, Tokaj, Tárcái, Tállya, Olaszliszka, Sáros
patak és Sátoraljaújhely mezőgazdasága (bortermelése), kereskedelme révén a régió 
gazdasági központjává emelte ezt a „tengelyt”, így a híveknek anyagilag is módjukban 
állt támogatni helyi közösségüket. A szintén közeli Abaúj kereskedelmi és egyházi érte
lemben is erősen kapcsolódik ehhez az egységhez. Felső-Zemplént és az egyházigazga- 
tásilag Felső-Zemplénhez csatolt Ung megyét pedig éppen kisebb gazdasági erejük miatt 
soroljuk a református „bázisterület” holdudvarába. A távolabbi Gömör, s a szintén távoli, 
ráadásul kicsiny Torna (1846-ban Zemplén lakosságának mindössze az 1/10-ével ren
delkezett) (Balogh és Gergely, 1992) helyzete más volt: gazdaságilag inkább a Miskolc, 
Rimaszombat, Losonc, szepességi városok, Kassa alkotta körhöz kötődtek Közelükben 
számos gazdag, evangélikus város található. Ezen okok miatt -  népes református közös
ségük ellenére is -  Gömört és Tornát vizsgálódásunk elején szintén a „bázisterületet” ki
egészítő térségekhez soroljuk. Ennek következtében az adatok értelmezésénél mind a 
szolgálati, mind pedig a születési hely tekintetében értékes összefüggések, különbségek 
felbukkanását reméljük.

Életkori adatok

A prédikátorok életkorának átlaga 45,48 év (1. táblázat), ami ideális, középkorú lelkészi 
társadalmat mutat. Egyházmegyénként azonban jelentősebb különbségek figyelhetők 
meg. Az alacsony gömöri számot elméletileg az ismeretlen adatok magas aránya magya
rázhatja, ám feltevésünket, miszerint a hiányos emlékezet vagy a szintén pontatlan anya
könyvvezetés miatt az idősebb lelkészek nem mindig tudták feltüntetni születési évüket, 
kevéssé támasztja alá az egyéb adatokkal való összevetés. A hat gömöri, ismeretlen élet
korú lelkész közül négy ugyanis élete egyéb állomásait dátummal is megjelölte. Egyi
kőjük 7, három másik pedig 20-25 éve végzett lelkipásztori tevékenységet -  ezáltal lé
nyegesen nem növelhették esperességük életkori átlagát. Ugyancsak a fiatalabb gömöri 
korösszetételre utal a 40 év felettiek alacsony arányszáma, ami különösen a III-IV. kor
csoportban érvényesül erősen. Szintén a fiatalabbak által szolgált terület Torna, ahol
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azonban nincsenek kirívóan fiatal illetve idős papok, és az arányszámok kiegyensúlyo
zott viszonyokat tükröznek (1. táblázat).

A két nagyobb, s az egyházkerület lényegesen régebbi és fontosabb (nagyobb tele
pülés- és lélekszámú) bázisát alkotó egyházmegyében változatosabb a kép. Mindkét he
lyen meglehetősen magas az idős, esetenként a kifejezetten öreg prédikátorok száma és 
aránya is, de a legifjabb korcsoport is itt részesedett számottevő hányadban a lelkészi 
szolgálatokból. Külön kiemelendő, hogy 1807-ben az I., az V. és a VI. korcsoportba ke
rült papoknak szinte mindegyike e két egyházkormányzati egységben dolgozott. A lelké
szi utánpótlás szempontjából az alsó-zempléni adatok egészségesebb viszonyt mutatnak, 
itt a II. korcsoport, azaz a már tapasztalattal rendelkező, de még több évtizedig foglal
koztatható 30-39 évesek részesedése a legnagyobb, s az őket követő generációk aránya 
viszonylag egyenletesen csökken. Ezzel szemben erős ingadozás figyelhető meg Felső- 
Borsodban, ahol a II. és a IV. csoport aránya majdnem egyforma, miközben a köztes III. 
csoporté csak feleakkora.

1. táblázat. Életkori viszonyok a négy egyházmegyében

Átlag- Leg Leg /. 11. 111. IV. V. VI. Isme- Össze-
élet- idő- fia  ta- csop. csop. csop. csop. csop. csop. rétién sen
kor sebb labb 30 év 40 év 50 év 60 év 70 év 70 év (fő/%) (fő/%)
(év) (év) (év) alatt alatt alatt alatt alatt fölött

(fő/%) (fő/%) (fő/%) (fő/%) (fő/%) (fő/%)

Alsó- 46,41 74 27 4 19 10 12 8 3 3 59
Zemplén 6,77% 32,21% 16,94% 20,33% 13,55% 5,1% 5,1% 100%

Felső- 47,68 81 28 4 13 7 12 7 2 1 46
Borsod 8,7% 28,2% 15,2% 26,3% 15,2% 4,3% 2,1% 100%

Gömör 41,61 72 29 2 18 9 4 2 1 6 42
4,8% 42,85% 21,43% 9,52% 4,8% 2,3% 14,3% 100%

Torna 46,25 63 36 0 4 7 4 1 0 1 17
0% 23,53% 41,18% 23,53% 5,88% 0% 5,88% 100%

Összesen 45,48 81 27 10 54 33 32 18 6 11 164
6,1% 32,92% 20,12% 19,51% 10,97% 3,68% 6,7% 100%

Iskolák száma és helye

A bevallások túlnyomó többsége tartalmazza az illető lelkész tanulmányainak helyszíne
it. Mivel az erre vonatkozó adatokat nem tüntették föl precízen, ezek vizsgálatánál sok
szor a szórványosan megadott dátumokhoz kényszerültünk viszonyítani. Ezt a bizonyta
lanságot tovább növeli, hogy számos nyilatkozat egyáltalán nem tartalmaz iskolákra vo
natkozó dátumot. Ilyen esetben kihagytuk az illetőt az összesítésből.

Megnéztük, hogy hány iskolába jártak a lelkészek, s a tanulmányaik szempontjából 
döntő jelentőségű Sárospataki Református Kollégiumban átlagosan mennyi időt töltöt-
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tek. A 2. és a 3. táblázat mutatja, hogy a megkérdezettek a pataki kollégiumot túlnyomó
an második iskolaként tüntették föl, az első néhány évet egy kisiskolában végezték el. 
Viszonylag jelentős még azoknak az aránya, akik Patakot megelőzően két iskolát láto
gattak, az elemi egy-két osztályt követően egy komolyabb, középfokú képzést nyújtó 
intézménybe (pl. Losonc, Miskolc, Tokaj) jártak. Alacsony a kizárólag, azaz az első 
elemitől az utolsó akadémiai évig Patakon tanult lelkészek aránya, valamint ennél is el- 
hanyagolhatóbb az iskolájukat gyakran változtatók aránya. Ez az adatsor egyrészt bizo
nyítja a mobilitás alacsony fokát, másrészt az északkelet-magyarországi református is
kolahálózat felépítését is jellemzi: a falusi társadalom elitjébe való belépést biztosító lel
késszé váláshoz túlnyomóan nem az anyaiskola jelentette a kizárólagos tanulási lehető
séget. Ugyanakkor a két évtizedig tartó folyamat korántsem volt megfelelően tagolt, az 
oktatás rendszere jellemzően nem egymástól jól elkülönülő iskolai keretek között bizto
sította az alsó-, közép- és felsőfokú képzést.

Esperességi lebontásban figyelemre méltó, hogy az Alsó-Zemplénbe kerültek több 
mint háromnegyede csak két iskolában fordult meg, míg, Felső-Borsodban a három in
tézményt látogatott lelkészek aránya kirívó. Az Alsó-Zemplénben szolgáló lelkészek kö
rében különösen alacsony a csak Patakon tanultak aránya alacsony, a tornai lelkészek 
között viszont magas ez a szám. Utóbbiak ritkán tanultak kettőnél több iskolában. A fel
ső-borsodi és a gömöri adatok eloszlása a legegyenletesebb.

Zempléni prédikátorok döntően azokból a lelkészekből lettek, akiknek a szülőfalujá
ban volt valamilyen iskola, majd megengedhették maguknak, hogy második iskolaként a 
régióban legdrágább pataki diákéletet válasszák. Körükben feltűnően alacsony azoknak a 
száma, akik olyan településről érkeztek Patakra (egyetlen iskolájukba), ahol semmilyen 
szintű képzés sem folyt. Ezzel szemben a gömöri és a felső-borsodi tisztségekbe kerültek 
többsége változatosabb körülmények között szerzett megfelelő képesítést. Közülük jóval 
többen látogattak -  költözködés vagy a közeli, középfokú képzést biztosító iskola miatt -  
kettőnél több iskolát. De többen voltak olyanok is, akik -  nyilván kedvezőbb anyagi le
hetőségeiket erre használván -  mindvégig az anyaiskolában tanultak.

2. táblázat. A lelkészek iskoláinak száma esperességi lebontásban

1 isk. 
(fő/%)

2 isk.
(fő/%)

3 isk.
(fő/%)

4 isk. 
(fő/%)

5 isk.
(fő/%)

Ism.
(fő/%)

Összesen
(fő/%)

Alsó-Zemplén 5
8,47%

45
76,28%

8
13,55%

0
0%

0
0%

1
1,7%

59
100%

Felső-Borsod 7
15,2%

18
39,1%

15
32,6%

4
8,7%

2
4,4%

0
0%

46
100%

Gömör 7
16,66%

22
52,4%

9
21,42%

2
4,76%

1
2,38%

1
2,38%

42
100%

Torna 3
17,64%

11
64,7%

1
5,88%

0
0%

0
0%

2
11,78%

17
100%

Összesen 22
13,41%

96
58,53%

33
20,13%

'  6
3,66%

3
1,83%

4
2,44%

164
100%
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A 3. táblázat az iskolák számát a lelkészek születési megyéje alapján mutatják. A 
legtöbb tiszáninneni prédikátort adó négy megye adatait összehasonlítva szembetűnő, 
hogy a hasonló abaúji és borsodi iskolai utak mellett a zempléni gyökérnek közül keve
sen látogattak kettőnél több iskolát, sokan kizárólag a pataki Kollégiumban tanultak. Az 
abaúji és borsodi számok igazolják fenti megállapításunkat, miszerint ha nem is volt 
kellően tagolt a református iskolarendszer, azért mégsem csak azok kerülhettek a papi 
pályára, akiknek a szülei elejétől a végéig meg tudták fizetni a sárospataki tanulást és la
kást. A zempléni számsor viszont arra enged következtetni, hogy a Kollégium elszívó 
hatása erős lehetett, amely elsősorban nem a helyi kisiskolákat érintette kedvezőtlenül, 
hanem az elemi és az akadémiai képzés közötti „középfokú” intézményeket -  ez magya
rázhatja, hogy a három iskolát látogatók aránya harmada a borsodi és fele az abaúji ér
téknek. Ugyanakkor bizonyos elszívó hatás a Kollégium közvetlen közelében a kisisko
lákat és a latin iskolákat is sújtotta, hiszen azon hét lelkész közül, akik végig az anyain
tézményben tanultak, egy-egy fő Sátoraljaújhelyen, illetve Tarcalon született — ezeken a 
településeken színvonalas oktatás folyt a XVIII. század második felében.

A többi megyéből származó adatok már lényegesen speciálisabb viszonyokra utal
nak, s e kevés lelkésznek inkább az egyéni életútja érdemes vizsgálatra. A gömöriek 
ugyan nagy számban képviseltetik magukat a lelkészek között, de számuk mégsem mér
hető össze a másik három, „bázisnak” mutatkozó megye adataival. A gömöri ifjak szá
mára ugyanis viszonylag jól fejlett iskolahálózat állt rendelkezésre a közelben, Loson
con, Putnokon és Rimaszombatban is komoly iskolát működtettek a reformátusok. így 
lehetőségük nyílt arra, hogy sokáig otthonukban, vagy környékén folytassák tanulmá
nyaikat, s csak később iratkozzanak be a számukra a távolság miatt már valóban igen 
költséges pataki intézménybe.

3. táblázat. A lelkészek iskoláinak száma származási hely szerint

Szárm azási 1 isk. 2 isk. 3 isk. 4  isk. 5 isk. Ism. Ö sszesen
hely (fő/% ) (fő /% ) (fő/% ) (fő/% ) (fő/% ) (fő/% ) (fő /% )

Zemplén 8
19,51%

27
65,85%

4
9,76%

0
0%

1
2,44%

1
2,44%

41
100%

Borsod 5 18 10 2 0 0 35
14,29% 51,43% 28,57% 5,71% 0% 0% 100%

Abaúj 2
8,7%

13
56,52%

4
17,38%

0
0%

2
8,7%

2
8,7%

23
100%

Gömör 2 12 13 2 0 0 29
6,9% 41,37% 44,83% 6,9% 0% 0% 100%

Torna 1 3 0 0 0 0 4
25% 75% 0% 0% 0% 0% 100%

Szabolcs 2 7 1 0 0 0 10
20% 70% 10% 0% 0% 0% 100%

Szatmár 0 3 0 0 0 0 3
0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

215



Ugrai János

3. táblázat folytatása

Származási 1 isk 2 isk. 3 isk 4 isk. 5 isk Ism. Összesen
hely (fö/%) (fő/%) (fö/%) (fö/%) (fö/%) (fö/%) (fö/%)

Bereg 0 4 0 0 0 0 4
0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Ung 1 2 0 0 0 0 3
33,33% 66,66% 0% 0% 0% 0% 100%

Ugocsa 0 0 1 0 0 0 1
0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

Távoli* 1 6 0 2 0 0 9
11,11% 66,66% 0% 22,22% 0% 0% 100%

0 0 0 0 0 2 2Ismeretlen 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

Összesen 22 96 33 6 3 4 164
13,41% 58,54% 20,12% 3,66% 1,83% 2,44% 100%

* Távolról 9-en érkeztek: 3-an Pest-Pilis-Solt-Kiskunból, 2-en Veszprém megyéből, 1-1 fő Hajdú, Háromszék, 
Kolozs, Közép-Szolnok, és Zala megyéből származott.

Az iskolahálózat fejlettsége és a lelkésszé válás esélye közötti összefüggésre világít 
rá a 4. táblázat. Ebben azt összesítjük megyénként, hogy a lelkészek milyen arányban 
jártak szülőfalujukban, -városukban iskolába. A táblázat alapján elmondható, hogy az 
összes lelkész 42%-a nem járt saját településén iskolába, miközben az egynél több isko
lát látogatottak aránya jóval több mint 80%. Ezt csak részben magyarázza az, hogy a 
születési helyen nem volt iskola. A születési helyen iskolát nem látogató 69 lelkésznek 
közel a fele (35 fő) vélhetően nem is járhatott oda, hiszen olyan kicsiny faluból, illetve 
elenyésző református közösséggel rendelkező településről származott, ahol ilyenre nem 
nyílt lehetősége. További 22 esetben rögtön a pataki iskolába került a gyermek -  mint 
jeleztük, előfordult, hogy viszonylag fejlett iskolával rendelkező településről is -, s ott 
két évtizednél is többet eltöltve lett belőle prédikátor. Végül további 13 példát találtunk 
arra, hogy utazás, költözködés vagy egyéb ok miatt nem került azonnal sem szülőfaluja 
iskolájába -  noha volt ott iskola - , sem pedig Patakra. (Az egyéb lehetséges okok egyi
kére jó példa a Borsodban szolgáló Bacsó János esete, aki rimaszombati születése elle
nére Jánosiban kényszerült tanulni, mert „akkor [az 1770-es években] R. Szombatban 
vallási villongások voltak”.3 Erről számolt be a szintén rimaszombati születésű Borne
missza Kováts István is, aki azt írta, hogy 1771. április 22-én a királyi parancs szétverte 
a helyi iskolát.4)

3 TREL. A. XXXIV. 13.036. III. 8.
4 TREL. A. XXXIII. 12.786.
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4. táblázat. A lelkészek születési helyükön jártak-e iskolába

Származási hely Igen (fő/%) Nem (fő/%) Ismeretlen (fő/%) Összesen (fő/%)

Zemplén 27
65,85%

13
31,71%

1
2,44%

41
100%

Borsod 15 20 0 35
42,85% 57,15% 0% 100%

Abaúj 13
56,52%

10
43,48%

0
0%

23
100%

Gömör 18 11 0 29
62,1% 37,9% 0% 100%

Torna 3 1 0 4
75% 25% 0% 100%

Szabolcs 7 3 0 10
70% 30% 0% 100%

Szatmár 0 3 0 3
0% 100% 0% 100%

Bereg 0
0%

3
100%

0
0%

3
100%

Ung 1
33,33%

2
66,66%

0
0%

3
100%

Ugocsa 1
100%

0
0%

0
0%

1
100%

Távoli 6 3 0 9
66,66% 33,33% 0% 100%

Ismeretlen 0 0 3 3
0% 0% 100% 100%

Összesen 91
55,49%

69
42,07%

4
2,44%

164
100%

Sárospataki tanulmányok

Mivel az egyetlen, a Debreceni Református Kollégiumban végzett lelkész kivételével 
mindenki felesküdött a Bodrog parti intézmény törvényeire, érdemes az erre vonatkozó 
adatokat külön vizsgálni. A Sárospatakon eltöltött idő átlaga 12,21 év. Ezt meglehetősen 
soknak értékeljük, hiszen a lelkészképző akadémiai tagozat a pataki kollégium újabb vi
rágkorában, a XVIII-XIX. század fordulóján is nyolc, legfeljebb kilenc évig tartott. Ez 
azt jelenti, hogy kevés kivételtől eltekintve a legtöbben már a középiskolai évek nagy ré
szét is itt teljesítették. Földrajzi hovatartozás szerint különbözőképpen alakult ez az érték 
is. Lényegében minden közeli megye 11-12 évhez közeli értéket produkált, a korábbi

217



Ugrai János

megállapításainkat megerősítő különbség mutatkozik például abaúji (13); és a gömöri 
(11) származású lelkészek között. Ugyanakkor az iskolákkal rosszul ellátott Ung, vala
mint Torna kiugró értéke szembetűnő. A Szabolcshoz tartozó 12,33-as átlag mindenkép
pen magasnak tűnik (5. táblázat), hiszen a Debreceni Református Kollégium vonzáskör
zetébe tartozó megyében sűrű református kisiskola-hálózat működött (Kriveczky, 1988). 
Magyarázatul a’Debreceni és a Sárospataki Református Kollégium közötti rivalizálás 
szolgálhat. Talán ez lehet az oka annak, hogy a Patakot választó ifjak (és szüleik) már 
idejekorán vállalták az anyaiskola látogatását, ám egyelőre kérdéses, hogy korai dönté
süket pontosan mi indokolta. A távoli megyékből származó lelkészek Sárospatakon el
töltött éveinek alacsony száma nem meglepő: pataki tartózkodásuk lényegében csak a 
lelkészképzés éveire szorítkozott, az azt megalapozó éveket kevésbé költséges helyen 
teljesítették.

5. táblázat. A Sárospatakon eltöltött átlagos idő, származás szerinti lebontásban (év)

Zemplén 12,1
Borsod 11,78
Abaúj 13
Gömör 11
Torna 16
Szabolcs 12,33
Szatmár 11
Bereg 11
Ung 14,66
Ugocsa 12
Távoli 8,44 (9,5)*
Összesen 12,21

* A  távolról érkezetteknél inkább a zárójelben szereplő érték a mérvadó, mivel az vonatkozik a pataki kollégi
um ban megfordultak átlagos idejére. A 8,44-es, alacsony értéket az egyetlen, Patakon nem tanult lelkész 
„okozta” .

A Sárospataki Református Kollégiumban eltöltött, átlagosan egy-másfél évtized so
rán a vizsgált lelkészek közül 38-an (23,17%) töltöttek be egy vagy több, fontosabb di
áktisztséget. A diákok hagyományos, tanulmányi teljesítményük és magatartásuk alapján 
felállított rangsorolása révén a legelső 12 (a primáriusok), valamint a legelső 30 diák (a 
gregáriusok) mindig külön elbírálásban részesült, nekik pénzkeresetre, a legjelentősebb, 
befolyásos tisztségek betöltésére is lényegesen több lehetőségük volt, mint a kevésbé jól 
tanuló, vagy jó magaviseletű társaiknak. A prédikátorok közül 12-en tüntettek föl 
primáriusi, egy fő pedig gregariusi múltat. Hatan számoltak be arról, hogy seniorként 
egy-egy évig az iskola legfontosabb tisztviselői voltak (a senior irányította a kollégium 
gazdaságát, s széles jogköre révén csaknem minden iskolai ügyre rálátása, befolyása
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volt). A ranglétrán a seniort közvetlenül követő contrascribai feladatokat egy lelkész lá
tott el. Négyen curatorként felügyelték a gondjaikra bízott fiatalabb tanulókat, egy fő pe
dig alkonyvtárnokként dolgozott. A legtöbb diáktisztviselőt a tanításban alkalmazták. 
Külön diáktanító, classis praeceptor vezetett minden egyes évfolyamot egészen az aka
démiai tagozatig, magántanítók, privatus praeceptorok korrepetálták 2-15 fős csoportok
ban a kisebb diákokat, valamint néhány praesesre is szüksége volt az iskolának bizonyos 
tantárgyak (például ének, görög vagy héber nyelv) tanításához. Ennek megfelelően a lel
készek közül a legtöbben ezekre a feladatokra emlékeztek vissza, 29-en praeceptorok és 
14-en praesesek voltak {Hegyi, 1988; Ugrai, 2001).

A diáktisztviselői múltra is visszatekintő lelkészek közül 10 zempléni, 9-9 abaúji és 
borsodi, 4 gömöri, 2-2 szabolcsi és ungi, 1-1 beregi és tornai településen született -  lé
nyeges alul- vagy felülreprezentáltság nem figyelhető meg. Annál szembeszökőbb vi
szont, hogy 1807-ben az egykori tisztségviselő diákok túlnyomórészt Zemplén megyé
ben maradtak (20-an), illetve Gömör megyébe kerültek (13-an). A tornai tractusban 
mindössze három, a felső-borsodiban pedig két lelkész válaszolt a kérdőív ezen pontjára. 
A diáktisztviselők átlagosan 13,61 évet töltöttek Patakon, ez csak minimális különbséget 
jelent az összes lelkész átlagos pataki tanulmányaihoz képest. A 38 lelkész közül hét fő
nek (18,42%) a pataki volt az egyetlen iskolája, 23-an (60,52%) két, 8-an (21%) három 
iskolában tanultak. Ezek az adatok sem támasztják alá, hogy a pataki kollégiumban be
hozhatatlan hátrányba kerültek volna azok,' akik korábban évekig máshol tanultak. Min
dössze a születési helyen való tanulás lehetőségénél fedezhető fel nagyobb eltérés: a di
áktisztviselők közül csak kilenc fő (23,68%) szülőfalujában nem volt iskola.

A XVIII. századi református oktatás egyik sajátos jellemzője volt a német nyelv fel
ső-magyarországi, evangélikus iskolában történő tanulása. E kevésbé ismert képzési for
mának nem voltak túlságosan szélesek a keretei, szórványosan, jó esetben is évente csak 
egy-két diáknak nyílott rá lehetősége, s tölthetett el ezzel 1-3 évet. (Hasonló képzésben 
részesült Kazinczy Ferenc is, ő Késmárkon tanult.) A lelkészek közül 19-en (11,58%) 
tanulták helyszínen a német nyelvet -  ennek a tanulási módnak a mértékét és gyakori 
akadályoztatását ismerve, ezt meglehetősen magasnak értékeljük. Egy, vagy két évig ta
nultak nyelvterületen a későbbi prédikátorok, egyetlen példát találtunk arra, hogy valaki 
három évig is távol tartózkodott -  az átlagos idő így 1,55 év. A legsűrűbben látogatott 
iskola a lőcsei volt (14 fő), 2-2 ifjú járt Késmárkon és Iglón, egy pedig Selmecen tanult. 
Az esperességi lebontás vizsgálatánál ezúttal is a felső-borsodi lelkészek adata a legfi
gyelemreméltóbb: senki nem jelzett ilyen tanulmányt. A gömöri tractusban szolgálók 
közül öten, a tornaiban ketten, míg az alsó-zempléni esperesség alá tartozók közül 12-en 
beszéltek jól németül. A német szóra menő tógátusok körében is megvizsgáltuk az isko
lai előmenetelt és a földrajzi hovatartozást. A 19 személy közül 13 kettő, 2 egy, 4 pedig 
három iskolába járt összesen (természetesen a német nyelvű, evangélikus iskolát, mint 
különleges lehetőséget nem számítjuk ezek közé). Kilencüknek nem volt a szülőhelyén 
iskola. Borsodi településen 4, gömöriben, szabolcsiban és zempléniben 3-3, abaújiban 2, 
beregi, szatmári, ungi és távoli faluban pedig 1-1 lelkész született közülük. Ezek a szá
mok hasonló arányokat mutatnak, mint a pataki diáktisztviselőké, ezért következtetésünk 
is hasonló: e néhány diák szerencsés helyzetét nem a születési hely, s annak iskolával 
való ellátottsága határozta meg.
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Azt, hogy nem csak a legkiválóbb diákok jutottak ehhez a tanulási lehetőséghez, az 
mutatja, hogy Patakon mindössze 5-en kaptak diáktisztséget a németül tanulók közül. A 
német nyelv külső tanulását beleszámították a tanulmányi időbe, ez magyarázhatja azt, 
hogy ennek a 19 tanulónak a Sárospatakon eltöltött átlagos ideje mindössze 11,11 év. 
Végül a lelkészek átlagos életkorát vizsgáljuk: a németül tanuló lelkészek átlagos életko
ra 1807-ben 39 év, a legfiatalabb 1778-ban, a legidősebb 1759-ben született -  ez alátá
masztja azt, hogy ez a szokás csak a XVIII. század utolsó harmadától volt számottevő.

Külföldi tanulmányok

A peregrináció a protestáns oktatás szerves részének számított egészen a XIX. század el
ső harmadáig, így elvileg az 1807-ben már aktív prédikátorok mindegyike kivehette a ré
szét az ifjúkori egyetemjárásból. De mivel a XVIII. század során változó mértékben aka
dályozta a központi kormányzat e hagyományos, néhány évig tartó továbbtanulást, a pe
regrinusoknak a rengeteg pénz és a tehetség mellett jókora szerencsére is szükségük volt 
a külföldre kijutáshoz (Kosáry, 1996; Rácz, 1995). A gyakori akadályozások ellenére is a 
164 lelkész közül 73 (44,51%) tanulhatott általában 1-3 évig külföldi akadémián, átlago
san 1,93 éven át (6. táblázat). (Hárman ettől sokkal tovább tartózkodtak kint: egy-egy 
lelkész 4, 5, illetve 10 esztendőről számolt be.) Az egykori peregrinusok alaposan felbo
rítják az esperességek eddig kialakult „rangsorát”: a diáktisztségeknél és a németül ta
nulásban is elmaradó felső-borsodi tractus mutatói a legjobbak, a rendre jó eredmények
kel szolgáló Alsó-Zempléné viszont kirívóan rosszak.

6. táblázat. A peregrinusok száma, aránya és peregrinációban eltöltött átlagos idejük 
esperességi lebontásban

Számuk, arányuk 
(fő/%) Átlagos idő (év) I főre jutott 

akadémiák száma

Alsó-Zemplén 14
23,73% 1,71 1,35

Felső-Borsod 28
60,87% 2,1 1,42

Gömör 23
54,76% 1,93 1,65

Torna 8
47% 2 2,12

Összesen 73
44,51% 1,93 1,63

Az egykori peregrinusok származására nézve is nagyon alacsony a zempléni adat. 
Miközben a Borsodból és Abaújból származó diákok kijutása kifejezetten nagy arányú 
(az összes borsodi születésű lelkésznek a 62,85%-a, az abaújiaknak a 56,52%-a jelzett
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ilyen jellegű tanulmányokat), az eddigiek során kiemelkedő adatokkal szolgáló zempléni 
születésüeknek mindössze a 41,46%-a lett részese a peregrinációnak. Nemcsak arányai
ban, de nominálisan is megelőzi Zemplén megyét ebben az összevetésben Gömör me
gye, ahonnan 48,27%-os volt a „vándorló diákok” aránya.

A 7. táblázat adataiból leolvasható, hogy átlagosan 1-2 évig tartózkodtak külföldön 
az ifjak. Egy-két kivételes esetben előfordult, hogy a peregrinus több évig (4-5) is kint 
tartózkodott, ebben az esetben azonban már nemcsak tanult, hanem átmenetileg le is te
lepedett, ismeretségei révén munkát is vállalt. A látogatott intézmények számának átlaga 
arra is rávilágít, hogy általában nem egyetlen iskolában töltötték el az utazás hónapjait, 
sőt igen gyakran egyetlen szemesztert sem tanultak végig egyetlen akadémián vagy 
egyetemen. Körutazásnak is beillő tartózkodásról (amikor évente 2-nél több intézménybe 
is ellátogattak) 6 esetben tudósítanak az önéletrajzi nyilatkozatok.

7. táblázat. Peregrinusok száma, a látogatott akadémiák átlagos száma és a pereg- 
rinációban eltöltött átlagos idő, a születési hely szerint

Peregrinusok 
száma (fő/%)

1 főre jutó 
akadémiák száma

A peregrináció 
átlagos

időtartama (év)

Összes, 
a megyében 

született (fő/%)

Zemplén 17
41,46% 1,35 1,73 41

100%

Borsod 22
62,85% 1,31 1,72 35

100%

Abaúj 13
56,52% 1,84 2,5 23

100%

Szabolcs 2
20% 1 1,5 10

100%

Szatmár 0 0 0 3
100%

Bereg 2
50% 2,5 2 3

100%

Gömör 14
48,27% 2 1,93 29

100%

Torna 0 0 0 4
100%

Ung 1
33,33% 1 2 3

100%

Ugocsa 1
100% 2 1 1

100%

Távoli 1
11,11% 1 5 9

100%

Összesen 73 1,27(1,55) 1,76(2,15) 164
100%
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A peregrináció komoly anyagi ráfordítást igényelt, a hosszú utazás, a külföldi lakbér, 
tandíj és az egyéb kikerülhetetlen költségek igen megterhelték a diákokat, illetve szülei
ket, patrónusaikat. Ugyan a hazai kollégiumok mindegyike -  különböző mértékben -  
igyekezett alapítványokkal segíteni a továbbtanulás legmagasabb formáját, s külön 
ügyeltek a tehetséges, ám szegény diákok felkarolására, közel sem mindenki tudott annyi 
pénzt összegyűjteni, hogy akár több évig is kint lehessen, s hazatérve is át tudja hidalni a 
kiesett éveket. A következő összefüggés figyelhető meg a diáktisztségek viselése és a 
peregrinációban való részvétel között. Egyrészt a diáktisztviselők a legrátermettebb hall
gatók közül kerültek ki, akik tehetségük révén rászolgálhattak arra, hogy tudásukat pati
nás akadémián vagy egyetemen gyarapítsák, másrészt a meglehetősen jól fizető tisztsé
gek ezt elvileg lehetővé is tették számukra. Feltételezésünket azonban nem támasztják 
alá maradéktalanul az adatok: a 38 diáktisztviselőnek csak a kétharmada, 26 fő jutott ki 
külföldre, a többiek vélhetően a pluszmunka végzésével sem tudtak elegendő pénzt 
összegyűjteni. A peregrinációban részt vevő 73 egykori diák közül tehát csak 26-nak 
volt számottevő kollégiumi keresete, 47 főnek máshonnan kellett előteremteni az ehhez 
szükséges összeget.

A peregrináció akadályoztatása ellenére a német nyelv tanulásánál tapasztalt időbeli 
korlátokkal nem találkozhatunk, lényegében minden generáció számára adott volt vala
milyen mértékben a külföldre jutás lehetősége. Ennek megfelelően a vizsgált prédikáto
rok közül az 1726-ban született legidősebb és az 1778-as legfiatalabb is feltüntetett ta
nulmányai között valamilyen akadémiát.

A peregrináció a XVIII. század folyamán már természetesnek számító úti célokkal 
zajlott a vizsgált lelkészek esetében is: angliai utazással nem találkoztunk, annál több
ször fordult elő hollandiai, svájci és német akadémia megnevezése. Összesen huszonhá
rom főiskolát jelöltek meg az egykori diákok, emellett néhány esetben meglehetősen bi
zonytalanul jelölték meg azt, hogy hol voltak (előfordult például, hogy csak annyit írt be 
a prédikátor, hogy Hollandiában tanult.) Elvétve itáliai és francia városokba is eljutottak 
a peregrinusok. Az egyetemjárás egyre erősebb központi akadályozásának eredménye
ként az 1780-as évektől túlsúlyba kerültek a német intézmények, s ekkortól jelent meg 
úti célként Bécs és Pozsony is. Svájci utazásról 18 (Bázel -  3, Bem -  4, Tigurum [Zü
rich] -  9, Helvécia [Svájc] -  2); hollandiairól 28 (Franeker -  14, Utrecht-Trajectum -  12, 
Groningen -  1, Hollandia -  1); itáliairól 1 (Genova) bejegyzés tudósít. A német egyete
mekre, akadémiákra irányuló vándorlás céljai: Erlangen -  7, Göttinga -  4, Halle -  5, Jé
na -  13, Odera-Frankfurt -  1, Lipcse -  1, Heidelberg -  2, Magdeburg -  1, Marburg -  3, 
Frízia [Hannover] -  1, Donisburg -  1 (összesen: 39). Bécsben 11-en, Pozsonyban pedig 
4-en tanultak.

A külföldi egyetemjárás kapcsán elszenvedett sérelmekről többen is beszámoltak. 
Balog Ádám 72 éves nekézsenyi lelkész 1769-71-ben Franekerben járt, ahol saját be
vallása szerint „két ártatlan fogságot is szenvedett”.5 A jóval fiatalabb, 1807-ben min
dössze 29 éves sajószentpéteri káplán, Szép Sámuel a francia háborúk idején járt kül
földön: „a Frantziák Jénát elfoglalván és ötét is ruháitól s pénzétől megfosztván, sok

5 A. XXXIV. 13.036.1. 10. 
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nyomorúságok között hazájába visszajött”.6 Szinte szó szerint ugyanerről számol be 
V. Kalas László szalonnái, szintén 1778-as születésű prédikátor, aki ugyancsak 1806-07- 
ben Jénában járt pórul, amikor „mindenétől megfosztatván, sok költsége s terhes fáradt
sága haszontalan lévén”.7 Más is megjegyzi, hogy a francia háborúk alapjában meghatá
rozták peregrinációját: például Tóth István olaszliszkai lelkész 1793-94-ben szándékai 
ellenére csak Svájcban tudott tanulni.8

A személyes megjegyzések egy része a peregrináció költségességét támasztja alá. 
Többen jelzik, hogy apjuk költségén tartózkodtak külföldön, például Kádas István 
visnyói lelkész.9 Seniori ösztöndíj segítségével töltött el két évet Bernben Nádaskai Sá
muel és Bunyitai Mihályi József, miután a pataki kollégiumban több tisztség után a leg
fontosabb vezetői feladatokat is ellátták.10 11 Feély Horváth Sándor megjegyzi, hogy kül
földi akadémiára már nem volt pénze, ezért csak egy 9 hónapos iglói iskolát vállalt, hogy 
legalább a német nyelvben járatos legyen.11

A peregrináció központi akadályozásáról tudósít Csányi Sámuel. A bodrogkeresztúri, 
1738-ban született lelkipásztor az 1750-es évek végén szeretett volna akadémián tanulni, 
de a tervezett svájci utazásra többszöri bécsi próbálkozás során sem kapott lehetőséget.12 
Az Erdőbényén szolgáló Juhász András a „régi századfordulón” szintén az akadályozás 
miatt csak a bécsi egyetemen tanulhatott természettudományokat. Később egy kis időre 
mégis eljutott Göttingába, ahol teológiát és filozófiát is tanulhatott.13 Ritka céllal, ritka 
helyen tanult Balogh Mózes, rimaszombati lelkész. Ő 1789-ben Pozsonyban és Bécsben 
tanult „hogy tökéletesítse magát a francia és a német nyelvben.”14 Esetenként egyéb ok
ok is váltásra kényszeríthették a peregrinust: a tomagörgői lelkész, Szűcs György például 
azt írja, hogy a „frisiai akadémián a sűrű levegő miatt elerőtlenedett” és ezért egy év 
múlva visszautazott Bécsbe.15

A peregrináció szellemi értékére, hozadékára utaló közvetett információk száma le
sújtóan alacsony. Csak néhányan jegyzik meg, hogy kiket, milyen professzorokat hall
gattak kintlétük során. így például az Izsépen szolgáló16 17 Boross Sámuel vagy a Marburg- 
ban járt bejei lelkész, Katona Mihály.11 A Recskén szolgáló Gödé István ugyanakkor öt 
évet töltött az utrechti Academia Trajectinán, ahol filozófia doktori és artium liberalium 
magisteri diplomát kapott.18

6 A. XXXIV. 13.036. n. 11.
7 A. XXXIV. 13.036. IV. 6.
8 A. XXXIII. 12.804.1.
9 A. XXXIV. 13.036.1. 11.
10 А. ХХХ1П. 12.804. 17-18.
11 A. XXXIII. 12.778.
12 A. XXXIV. 13.036. П1. 1.
13 A. XXXIII. 12.804. 8.
14 A. XXXIII. 12.763.
15 A. XXXIV. 13.033.
16A.XXXm. 12.767.
17 A. XXXIII. 12.784.
18 A. XXXIII. 12.774.
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Tanítóskodás

A korszakban megszokottnak számított, hogy a felsőbb éves (16-20 éves) ifjak, már az 
akadémiai éveket végző deákok tanulmányaikat néhány évre megszakítva iskolamesteri 
(rectori) vagy tanítói (praeceptori) tevékenységet vállaltak az anyaiskola partikula- 
rendszerébe tartozó kisiskolák valamelyikében. Ennek több előnye is volt. Egyrészt a ta
nító az évtizedes tanulás után a megtanultakat természetes közegben alkalmazhatta, ré
szese lehetett egy közösség hitéletének és mindennapjainak, kipróbálhatta, hogyan képes 
a gondjaira bízott gyermekekkel bánni, hogy tudja őket megtanítani ími-olvasni, énekel
ni, s miként adja át a legelemibb vallásismereti tudnivalókat. Másrészt ez a néhány év 
anyagilag is kisegíthette a deákokat, mert tevékenységükért -  falunként, gyülekezeten
ként változó nagyságú -  pénzt kaptak, miközben ingyenes ellátásban részesültek. Sokan 
az így összegyűjtött pénzt a külföldi egyetemjárásra fordították, ezért egy szegényebb 
deáknak az volt az egyetlen lehetősége, ha úgy dolgozik, hogy a gyülekezet a következő 
évre is marasztalja az iskolában. Ha valaki ilyen rectorkodásra adta a fejét, többnyire 
nem a leginkább jómódúak közé tartozott -  különösen, ha több évig is szüneteltette ezzel 
kollégiumi tanulmányait. Ha valaki huzamosabb ideig egy helyen dolgozott, arról felté
telezhető, hogy jól élt lehetőségével és elégedettek voltak vele. Ha valaki évekig tanítós- 
kodott, de gyakran cserélte szolgálati helyeit, akkor vagy nem volt szerencséje és rendre 
rosszul fizető, kicsiny közösségbe került, vagy ővele voltak elégedetlenek a hívek 
(Ködöböcz, 1986; Rácz, 1995).

Az 1807-ben négy esperességben szolgáló 164 lelkész közül mindössze 45 (27,44%) 
nem vállalt külső tanítási feladatot. A túlnyomó többség (99 fő) rectori, további 17 pra
eceptori pozícióhoz jutott, valamint 8-an vagy magánnevelői, vagy egy-egy iskola máso
dik, harmadik tanítói (subrector) lettek. A 45 ilyen hivatalt nem viselők közül 12-en Bor
sodban, 10-en Zemplénben, 8-8-an Gömörben és Abaújban születtek, ők 2-2 ungi és be
regi, 1-1 szatmári, szabolcsi és távoli megyében születettel egészültek ki (8-9. táblázat).

A legtöbb rector két vagy három évig (27 fő -  27%, illetve 41 fő -  41%) dolgozott 
ilyen formában. Tizenhatan négy, 5-en öt, 3-an egy, 1 lelkész pedig hét évig irányította 
egy-egy iskola életét, így ők 99-en átlagosan 2,78 évig tanítóskodtak. A rectorok döntő 
többsége, 92 fő mindössze egyetlen helyen szolgált, két településen 5-en, három helyen 
2-en fordultak meg. Ez utóbbiak rendszerint sokáig láttak el tanítói feladatokat, s a há
rom-hét évnyi szolgálati idő során váltottak egyszer vagy kétszer lakhelyet -  megbízha
tatlan, vagy rosszul dolgozó tanítók valószínűleg nem voltak közöttük.

Kevésbé jövedelmező praeceptori és egyéb tanítói tisztséget kevesebben töltöttek be 
a lelkészek közül. A 17 praeceptor közül 6-6 fő egy, illetve három évig, 3-an két évig, 
1-1 fő pedig öt, illetve hat évig szolgált túlnyomóan egy, esetleg két helyen. (A praecep- 
torok közül 12-en egy, 5-en két településen tanítottak.)

Mivel ez az évekig tartó tanítóskodás viszonylag kifizetődő vállalkozásnak számított, 
megvizsgáljuk, hogy milyen összefüggés határozható meg a peregrinációval és a kollé
giumi diáktisztségek viselésével kapcsolatban. Negyvennyolc példát találtunk arra, hogy 
valaki rectori, praeceptori évek után vállalkozhatott peregrinációra, azaz a tanítóskodó 
diákoknak csak 40,33%-a jutott ki előző keresetét felhasználva külföldre. Ugyanakkor a

224



Egy páratlan forrás oktatástörténeti tanulságai

peregrinusok 65,7%-a utazása előtt így gyűjtött magának anyagilag erőt a költséges ta
nulmányokhoz. Ugyancsak ebből a szempontból érdekes adat, hogy a 38 egykori kollé
giumi diáktisztviselőnek a 42%-a, 16 fő nem vállalt vidéki tanítóságot, s közülük csak 
hárman nem jutottak ki peregrinációra. (Sőt, további három fő nemcsak a peregrináció, 
hanem a felső-magyarországi némettanulás részesei is lehetett úgy, hogy nem volt szük
sége a tanítói fizetésre.) Ez az arány lényegesen jobb, mint az összes kollégiumi diák
tisztviselő peregrinációs részesedése, amiből egyrészt azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy önmagában a néhány évig történő falusi rectorkodás nem biztosított annyi pénzt az 
ifjaknak, hogy abból automatikusan kijussanak külföldi akadémiákra. Másrészt ez alá
támasztja azt a feltevésünket is, hogy a diáktisztviselőknek volt egy, viszonylag könnyen 
körülhatárolható köre, amelynek tagjai ki tudták használni kollégiumi tevékenységüket, s 
azt a későbbiekben külön tanítói munka vállalása nélkül is külföldi tanulmányokra tud
ták fordítani; miközben a diáktisztviselők másik csoportjának korántsem volt ilyen jó a 
helyzete.

8. táblázat. A tanítók (rectorok és praeceptorok) száma, aránya, eltöltött átlagos idejük 
esperességi lebontásban

Számuk, arányuk
(fő/%)

Átlagos idő 
(év)

1 főre jutó szolgálati 
helyek száma

Alsó-Zemplén 39
66,1% 3,12 1,23

Felső-Borsod 37
80,43% 2,81 1,02

Gömör 32
76,19% 2,96 1,12

Torna 13
76,47% 3,15 1

Összesen 121
73,78% 3,01 1,09

Viszonylag ritka lehetőségnek számított magánnevelői álláshoz jutni. Az előkelő fő
urak „udvarában” eltöltött néhány év nemcsak anyagi szempontból volt előnyös, hanem 
a kitűnő kapcsolatok létesítése is biztató jövővel kecsegtethette az illetőt. Szigeti Szeren
csi Ferenc egyetlen fiának három évig volt a nevelője Janka János ondi lelkész, aki elő
zőleg semmivel nem tűnt ki (nem járt külföldön, nem viselt Patakon fontosabb diáktiszt
séget), ám rövid kitérő után felszentelését követően visszakerült Petőszinyére, abba a 
faluba, ahol Szigeti Szerencsi lakott, s ott közel tíz évig lelkipásztorkodott.19 Különös 
szerencse övezte Harsányi Sándor későbbi tiszakarádi lelkész korai pályáját, aki egy 
évig négy nemes úrfi mellett Lőcsén volt pedagógus, miközben tanulta a német nyel
vet.20

19 A. XXXIII. 12.804. 20.
20 A. XXXIII. 12.804. 57.
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9. táblázat. Tanítók száma, az egy főre jutó szolgálati helyek átlaga és az eltöltött átla
gos idő, származási helyenként

Számuk (fő/%) Átlagos 
időtartam (év)

1 főre jutó 
szolgálati helyek 

száma

Összes, 
a megyében 

született (fő/%)

Zemplén 30
73,17% 2,8 1,16 41

100%

Borsod 22
62,85% 2,9 1,13 35

100%

Abaúj 18
78,26% 3 1,05 23

100%

Szabolcs 9
90% 3,11 1,11 10

100%

Szatmár 2
66,66% 3 1 3

100%

Bereg 2
50% 3 1,5 3

100%

Gömör 22
75,86% 3,45 1,13 29

100%

Torna 4
100% 3 1 4

100%

Ung 2
66,66% 2,5 1 3

100%

Ugocsa 1
100% 3 1 1

100%

Távoli 8
88,88% 2,62 1 9

100%

Összesen n o
73,17% 2,94 1,09 164

100%

Összegzés

A Tiszáninenni Református Egyházkerület négy esperességéből, az egyházkerület min
tegy feléből beérkező lelkészi önéletrajzi nyilatkozatok oktatástörténeti tanulságait 
gyűjtöttük össze, s különböző szempontok alapján elemeztük. Az 1807-ben született, pá
ratlan történeti forráscsoport teljes körű feldolgozását egyelőre még nem vállalhattuk, 
részben terjedelmi akadályok, részben pedig módszertani problémák miatt. Ezért írá
sunknak az volt a célja, hogy az alsó-zempléni, felső-borsodi, gömöri és tornai reformá
tus egyházmegyékben szolgálatot teljesítő prédikátorok iskolai előmeneteléről képet 
kapjunk, meghatározzuk a tipikus és különleges jelenségeket, különbségeket. Munkánkat
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könnyítette, hogy a 164 lelkész mindegyike -  egy-két kivételtől eltekintve -  megvála
szolta a valószínűleg ugyanazon kérdőív minden pontját, továbbá, hogy egy fő kivételé
vel mindegyikük a Sárospataki Református Kollégiumban teljesítette iskolás éveinek 
döntő részét, így az anyaintézmények közötti különbségekből fakadó eltéréseket nem 
kellett vizsgálnunk. A számvetést akadályozta, hogy a két legnagyobb esperességből be
érkező nyilatkozatokat nem találtuk meg eredeti, szálas irat formájában; hogy többször 
előfordultak dátumozási pontatlanságok és hiányosságok; s hogy a végső következteté
sek levonására csak a lelkészek teljes életútjának rekonstruálása és elemzése után kerít
hetünk sort.

A különböző szempontok vizsgálatát követően ellentmondanak egymásnak az egyes 
adatsorokból felállítható esperességi „rangsorok”. Ugyan a legtöbb mutató igazolja azt, 
hogy a tiszáninneni kerület nagyobb református központjaihoz (Sárospatak, Miskolc) 
közelebb eső, régebbi, nagyobb lélek- és településszámú, a protestantizmus elleni erők 
által kevéssé sújtott egyházmegyék nagyobb eséllyel tudták megtartani a képzettebb lel
készeket, s az ott szolgálók korösszetétele is kiegyenlítettebb viszonyokat tükröz, a vizs
gálat végén mégsem állítható fel megtámadhatatlan érvényű rangsor az egyházmegyék 
között. A születési helyet vizsgálva markánsabb eltéréseket tapasztalhattunk, ebben a te
kintetben jobban érvényesültek a Sárospatakhoz való közelség előnyei: a „bázisterület
ről” többen és hamarabb jutottak be a Kollégiumba és lettek később lelkipásztorok, a 
„holdudvarból” kevesebben jutottak el idáig.

Képet kaphattunk a református iskolahálózat nem kellő mértékű tagoltságáról, a pa
taki kollégium elszívó hatásáról, illetve közvetve -  a távolabbi területekről érkezettek 
rövidebb pataki tanulása révén -  a pataki diákélet költségességéről. Noha nem volt ele
gendő kis- és főleg középiskola, kimutatható különbséget nem tapasztaltunk az egy, 
kettő, vagy három iskolát látogatott diákok pataki és további tanulmányait vizsgálva. 
Adataink igazolják a peregrináció és a német nyelvű tanulás többnyire egymást kizáró 
anyagi terheit, a rectorkodás és a peregrináció, valamint a peregrináció és a diáktisztsé
gek közötti összefüggést. Eszerint a külföldi tanulmányút kiváltságnak számított, még 
akkor is, ha az illető a Kollégiumban az átlagosnál szorgalmasabbnak, okosabbnak, aktí
vabbnak bizonyult; a több éves tanítói tevékenység viszont sokak számára megteremtette 
a külföldi továbbtanulás lehetőségét. A peregrináció értékére vonatkozóan nem feltétle
nül ideális viszonyokkal találkoztunk: viszonylag kevesen tanultak huzamosabb ideig 
egy helyen, kifejezetten kevés prédikátor jegyezte le maradandó akadémiai élményeit, s 
az említett ok miatt kevesen rendelkeztek utazásuk előtt biztos némettudással.

Mindezeket a további eredmények feltehetően tovább árnyalják. A kutatás folytatá
sával feltérképezhetővé válik, hogy egy-egy lelkész miként, milyen szülői háttérrel, mi
lyen állomások után került 1807-es szolgálati helyére, s ez több fontos kérdés megvála
szolása mellett a tanulmányi előzményekkel is összefüggésbe hozható lesz.
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ABSTRACT

JÁNOS UGRAI: LESSONS FOR THE HISTORY OF EDUCATION FROM A UNIQUE SOURCE

Data from the autobiographies of 164 Calvinist ministers from four dioceses in Northern 
Hungary, dated from 1807, were analysed as sources for educational history. It is argued that 
Calvinist ministers in the vicinity of Calvinist centres such as Miskolc or Sárospatak had 
better qualifications than those in peripheral regions. The inadequate structure of the 
contemporary school system, details of the cost of college life in Sárospatak and the 
attraction of the Protestant College of Sárospatak are revealed. The data shows that the 
opportunity to visit foreign universities and academies (peregrinatio) was considered a 
privilege. The conditions for gaining from such visits abroad, however, do not seem ideal, 
because only few had studied German before the journey, even fewer could carry on their 
studies abroad for a longer period, and only a fraction of the ministers in our sample wrote 
about their academic experiences. Further research is needed to investigate the background 
of the ministers (parental and cultural) and the reasons behind changes in their location while 
in service. These circumstances would probably modify the picture draw only on the basis of 
their autobiographies.
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A matematikáról általánosságban

„ E ls ő p i l la n tá s r a  h ih e te tlen n ek  tűnik, h o g y  e g y  o ly a n  tis z ta  é s  é r z e lm e k tő l m en tes  tudom án y, m in t a  m a te m a ti
ka , b á r m i  h a szn á lh a tó t tu d n a  m o n d a n i a r ró l a  z ű rz a v a ro s , s z e r v e z e t le n  é s  k iszám íth a ta tlan  v ilá g r ó l ,  a m e ly b e n  
é lü n k . -  S ze re n c sé re  a z t  ta p a sz ta lju k , h o g y  a m ik o r  m e g é r tü n k  va la m it, a m i k o rábban  tito k z a to s n a k  tű n t, a  d o l 
g o k  m ö g ö t t  ren d, fo rm á k  é s  j ó z a n  é s z  h ú zódn ak  m eg . ”

— B. H. R iv e tt , idézi S ydsceter  és H am m on d  (2000. 323. o.) —

Több mint kétezer éve minden művelt ember szellemi fegyvertárához tartozik némi jár
tasság a matematikában. A diszciplínával kapcsolatban mindenki őriz magában valami
lyen emléket; a kialakított vélemények igen nagy eltérést mutathatnak. Szinte senki sem 
viszonyul semleges módon a matematikához. Mindenki foglalkozik vele bizonyos ideig, 
mert iskolarendszerünkben az egyik leghangsúlyosabb tantárgy. Tanulmányaink befe
jeztével is sokszor kerülhetünk kapcsolatba vele közvetetten a technikai segédeszkö
zöktől kezdve a korszellem néha csak finoman érzékelhető, néha szembeötlő árnyalatáig 
(Kupás, 1997). A tudománnyal kapcsolatos egyik legáltalánosabban elfogadott nézet 
szerint ez olyan szigorú szabályokra épülő tárgy, amelyet az emberek többsége az okta
tásban szereplő tárgyak rendszerében a legnehezebben elsajátítható kategóriába sorol. 
Sokan egy külön világként kezelik, amely az emberek többsége számára érthetetlen és 
megközelíthetetlen, csak néhány ember remélheti, hogy valaha is megérti ezt a nagyon 
absztrakt tantárgyat. Sokak számára szemléletmódja idegen, a problémái érdektelenek, 
ugyanakkor mások érdekesnek és lényegesnek látják mindezeket.

A matematika a maga elvontságával, egzaktságával, szilárd, axonometrikus formájá
val az összefüggések és szabályok ki menthetetlen tárháza, amely kevés ismeret birtoká
ban is kiváló terepe lehet a szellemi tevékenységnek (Gyarmathy, 2001). Téves követ
keztetésekhez jutnánk azonban, ha azt gondolnánk, hogy az ember kész matematikai ké
pességgel születik. Az öröklés bár meghatározza a megismerő folyamatok bizonyos sa
játosságait, de az adott potencialitásokból csak a tárgyakkal, az eszközökkel, a techniká-
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val, a kultúrával való aktív kapcsolat révén alakul ki az analizáló és szintetizáló, az elvo
natkoztató és általánosító stb. tevékenység képessége, melyek alapját adják azon képes
ség kialakulásának, hogy a változó viszonylatában az állandó megragadására legyünk 
képesek. Ha ezek a feltételek adottak, akkor a matematikával való aktív kapcsolat révén 
megindulhat a matematikai képesség struktúrájának kialakulása (Rosca és Zörgő, 1973). 
Ha ismerjük a struktúra összetételét és fejlődésének dinamikáját, akkor lehetőségünk 
nyílik arra, hogy a matematikai képesség alakulását megfelelően befolyásolhassuk és 
hozzájárulhassunk tökéletesebb strukturálódásához.

Hogyan lehetne azonosítani a matematikából tehetséges gyermekeket? Egyáltalán ki 
tekinthető matematikai tehetségnek? Vannak-e olyan összetevők (képesség-komponen
sek), amelyek kifejezetten a matematikai képesség összetevőinek nevezhetők? Hogyan 
lehetne feltérképezni a matematikai képesség struktúráját, összetételét? Az utóbbi kér
désre a válasz talán kézenfekvőnek tűnik: matematikai feladatokon és problémákon ke
resztül. Aki a matematika titkát a problémák táján keresi valószínűleg nem nagyot fog 
tévedni. A matematika bármely ágához tartozó feladat elemzése hozzájárul a feladatok 
megoldásához szükséges matematikai gondolkodás természetének megismeréséhez.

Elméleti áttekintés

„... b á m u la to s  é s  m ély  titok , m ié r t  r en d e lk e z ik  a z  em b eri é r te le m  k iv é te le s  m a tem a tik a i k é p e s s é g e k k e l.. ."

-  P. D a v ie s  (1995. 165. о.) -

A matematikai gondolkodás különböző megközelítései

Ha távolról közelítünk a matematikához, akkor azt a tevékenységet, amely általa és 
benne teljesedik ki hasonlíthatjuk olyan agytomához, szellemi erőfeszítéshez vagy játék
hoz, amelyben lemérhetjük képességeinket, kipróbálhatjuk saját találékonyságunkat. A 
játékra általában mindenki szívesen vállalkozik. A játék többnyire mindenki számára 
valamiféle sajátos bűvkörrel bír, amelynek talán legfontosabb oka, hogy benne el tudjuk 
felejteni korlátáinkat, élvezzük, hogy más szabályok uralkodnak, mint amelyek kénysze
rítő erővel vannak jelen mindennapjainkban. A játékban a szabályok emberi mértékűek, 
ránk szabottak. Szabadon mozoghatunk benne, tőlünk függ, hogy a határokat hol húzzuk 
meg, akármikor kiléphetünk belőle minden kockázat és felelősség nélkül. Bár a mate
matika különös terepe a játéknak -  hiszen nagyfokú szabadsággal rendelkezünk: szaba
don tehetünk fel újabb és újabb kérdéseket, félretehetjük, akármikor elővehetjük, sajátos 
stratégiákat alkalmazhatunk, véleményezhetjük, hogy valami tetszik-e számunkra vagy 
sem - , ám gyakran érezhetjük, hogy amivel játszunk az nem feltétlenül csak tőlünk függ. 
Hordozza annak a világnak a vonásait, amit talán éppen felejteni szeretnénk. Egy felad
vány megoldását csak addig tekintjük játéknak, amíg a válasz mindenki számára kézen
fekvő, ameddig kényszerítő erők nem lépnek fel. Ha komolyabbra fordul a dolog, ha már 
valamiért erőlködnünk kell, vagy ha megsejtjük, hogy bármi más módon köze van a va
lósághoz, akkor az már más, sokan kiszállnak a játékból, ha nem feltétlenül szükséges,
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akkor nem akarnak vele különösképpen foglalkozni. Gyakran tagadják, hogy értelmes 
dolog lenne a matematikai lényeget látni a világban, s különösnek, érthetetlennek, eről- 
tetettnek érzik ezt a nézetet (Kupás, 1997).

Az egyének nagyon különböznek egymástól a matematikai megértés képességében, 
amely képesség az évek múlásával jelentősen változhat. Néhány gyermeknek már a kez
deteknél is nagy nehézségei lehetnek, míg mások eljutnak egy bizonyos szintre, majd le
romlanak. Természetesen vannak olyanok is, akik nagyon tehetségesek, és úgy tűnik, 
hogy a képességük „végtelen” annak kibontakoztatása szempontjából. Mi okozhatja eze
ket a különbségeket? Genetikai okokkal magyarázhatók ezek a különbségek, vagy más 
okai vannak? Miért van az, hogy némelyek egy bizonyos pont után már nem képesek 
matematikai módon gondolkodni? Melyek azok a képességek, készségek, amelyek a 
matematikai gondolkodás alapját képezhetik, vagyis a matematikai képesség összetevői
nek nevezhetők? Sternberg (1998) szerint, ha valakinek az a célja, hogy a matematikai 
gondolkodás megértése céljából egy feltételrendszert állítson össze -  amelyben az össze
tevők szükséges és elegendőek a konstrukció megértéséhez - , csalódott lesz. A matema
tika ugyanis nem egy klasszikusan definiált elmélet, amelyben a szükséges és elegendő 
feltételek jól meghatározottak; nincs elfogadott nevezéktan arra vonatkozóan, hogy me
lyek azok a képességek, amelyeket matematikainak nevezhetünk (Csíkos és Dobi, 2001).

A matematikai gondolkodásnak számos megközelítése ismert. Az egyik és talán leg
kidolgozottabb modell, az úgynevezett prototípus modell szerint a matematikai gondol
kodásnak nincsenek jellegzetes összetevői, inkább csak karakterisztikus vonásai vannak, 
amelyek a szerkezetre nézve jellegzetesek. Ezt a modellt Rosch (1973, 1978) adta meg, 
és a későbbiekben Medin és Smith (1984) dolgozta ki. Az még nem egyértelmű, hogy a 
matematikai gondolkodásnak egy prototípusa van-e, valószínűsíthetően nemcsak egy 
ilyen prototípus létezik, hiszen a matematikai gondolkodás eltérést mutathat a matemati
ka különböző területein, vagyis feltételezhetően más képességek szükségesek például az 
analízis, más az algebra és megint más a statisztika területén. Az összetett prototípus léte 
látszik a legvalószínűbbnek (Sternberg és Horváth, 1995), ennek magyarázata lehet az, 
hogy akik kiváló statisztikusok, nem feltétlenül a legkiválóbbak az algebra területén, és 
persze mindez megfordítva is igaz.

A karakterisztikus vonások jellemzőit nagymértékben befolyásolja az, hogy a prob
lémát milyen oldalról közelítjük meg. Mielőtt rátérnénk a számunkra legfontosabb két 
megközelítési módra, a matematikai és pszichológiai (pszichometriai) megközelítésekre, 
két másik, az antropológiai és a pedagógiai megközelítés jellemzőt vizsgáljuk meg. A 
kultúr-kognitív pszichológusok azt akarják meghatározni, hogy a gondolkodás egyes 
elemei a kultúra mely komponenseivel vannak kapcsolatban. Az, hogy milyen matema
tikát alkotunk meg, bizonyossággal függ a kulturális tényezőktől is, ugyanakkor a ma
tematikai gondolkodást -  bárminek legyen is az tekinthető - , semmiképpen nem tekint
hetjük kulturális eredménynek. Az egyes nemzetek között lényeges stílusbeli különbsé
gek vannak, más elveket részesítenek előnyben a franciák, mint az angolok; néhány afri
kai népnél például a miénktől jelentős mértékben eltérő számfogalom van, és a sor to
vább folytatható. A világkép azonban bármelyik kultúráról is legyen szó, mégis kerek és 
egész. A kínai kultúrában például, ahol a matematika tanulása és a problémamegoldás 
során az abakuszt használják, a tanulók más képességei fejlődnek ki, mint azokban a

231



Vincze Szilvia

kultúrákban, amelyekben a számoláshoz a papír-ceruza módszert használják. Más képes
ségeket sajátíthatnak el azok a diákok, akik olyan kultúrában élnek, ahol az említett te
rületeken a számoló- és számítógépekre hagyatkoznak elsősorban (Sternberg, 1998). A 
kultúrák közötti eltérések vélhetően a nyelv logikájában rejlő különbségnek is köszön
hetők. Ez a fajta megközelítés megmutatja, hogyan változhat egy konstrukció természete 
térben és időben. A kognitív oktatáspszichológus az oktatás olyan alapelveit kívánja 
meghatározni, amelyek a matematika oktatása és tanulása számára relevanciával bírnak. 
A mentális folyamatok megismerésének egyik módja lehet fejlesztésük, majd a megfe
lelő következtetések levonása -  mit volt könnyebb és mit volt nehezebb megtanítani 
{Brown, 1974, 1975; Brown és Barsclay, 1976). A pedagógiai megközelítés kitágítja a 
matematikai gondolkodás prototípusait, beleértve azokat a változásait, amelyek túlmu
tatnak a tisztán kognitív változásokon. A prototípust ha egészként tekintjük, annak részé
vé válik a hozzáállás, a kapcsolatok és a szociális kötöttség. Bransford és munkatársai
nak kutatásai (1988) megmutatták, hogy a matematikai gondolkodás és a tanulás erősen 
függ a kontextustól. Azok a gyerekek messze jobban tanulják a matematikát, akik szá
mára a probléma valódi problémát tükröz, vagyis jelentéssel és valódi tartalommal bír. 
Bransford és kollégái akkor érték el a legnagyobb sikereket a matematika oktatásában, 
amikor a diákokkal kontextusba ágyazott problémákat oldattak meg. Ezek a problémák 
már alig hasonlítottak az oktatásban alkalmazott matematikai tananyagra.

A matematikai megközelítés

A legtöbb ember számára a matematika az iskolai tananyagban szereplő anyagré
szekről kialakított impressziókból és a tanárral való interakcióból áll össze {Dreyfus és 
Eisenberg, 1998). Az iskolában tanított matematika szempontjából nem releváns az a 
kijelentés, hogy a matematikát felfedezik vagy feltalálják, illetve az a kijelentés sem, 
hogy logikáját tekintve arisztotelészi vagy valamilyen más logikára épül. A tananyag 
egyszerűen összefoglal, miközben fogalmak és különböző problémák elsajátítását köve
teli meg. Tág értelmezés szerint a matematika nem más, mint valamiféle probléma meg
oldása. A matematika különböző ágait figyelembe véve (geometria, topológia, analízis, 
kombinatorika, logika, számelmélet stb.) rögtön szembetalálkozunk annak sokszínűsé
gével, a feladatok különbözőségével. Mindez a sokszínűség az adott probléma nehézsé
gére és struktúrájára vonatkozik. Mindenki tapasztalhatta tanulmányai során, hogy a fe
ladatok közül azok bizonyultak nehezebbeknek, amelyeknél a feladat megoldási menete 
nem magától értetődik. Vannak olyan problémák amelyek rutinszernek, a megoldója 
felismeri, hogy milyen eljárás alkalmas a probléma megoldásához és képes azt helyesen 
alkalmazni. Példaként említhető a következő feladat: (40+ 60 )-(20/5J = ? . A legtöbb 
iskolázott felnőtt számára a feladat megoldása nem jelent problémát, a megoldást 
könnyen ki tudják számítani. A megoldó képes a probléma reprezentálására és végre
hajtására: tud összeadni és osztani, majd az eredményeket ki tudja vonni egymásból. Az 
ilyen jellegű problémák nem tekinthetők valódi problémáknak abban az értelemben, 
hogy a megoldónak a megoldáson nem kell hosszasan eltöprengenie. Maher és Martino 
(1998) bár meghatározónak tartják az alapvető matematikai készségek (például számolá
si készség) tanulmányozását is, ám a jobb matematikai teljesítmény kulcsának a mate
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matikai problémák megértését tekintik. Problémáról akkor lehet beszélni (általános érte
lemben), amikor adott a cél, de nem ismeijük a célhoz vezető utat. Az alábbi feladat egy 
olyan problémát reprezentál ami nem rutinszerű, a megoldás nem triviális, vagyis a 
megoldó nem tudja azonnal megtalálni a megoldást: 6 millió forintért vásároltunk egy 
lakást, amelyet később 7 millió forintért eladtunk. Később visszavásároltuk 8,5 millióért 
és ismét eladtuk 9 millió forintért. Mennyi hasznunk származott?

A matematikai problémamegoldás atyjának Pólya Györgyöt tekinthetjük, akit mate
matikusi pályafutása közben folyamatosan foglalkoztatta az, hogyan gondolkodnak a 
matematikusok, hogyan fedeznek fel dolgokat és hogyan oldják meg a problémákat. A 
gondolkodás iskolája {Pólya, 1957) című művében Pólya elutasítja azt a nézetet, amely 
szerint a problémamegoldásnak létezne szisztematikus elmélete, véleménye szerint a 
problémamegoldás művészet. A problémamegoldás további tanulmányozása során 
egyetértés mutatkozik abban, hogy a tanulók gyakran kidolgozott példákon keresztül in- 
duktívan tanulnak (Anderson, 1993; Simon és Zhu, 1998). Az induktív gondolkodás 
mellett, az analógiás gondolkodás is kitüntetett szerepet kapott a matematikai gondolko
dás vizsgálatának folyamatában. Egy új probléma analógián keresztül történő megoldása 
során a tanuló egy hasonló problémát hív elő, majd ezek után a megoldás érdekében a 
két probléma közötti leképezést próbálja megvalósítani (Holyoak és Thagard, 1989). A 
problémamegoldó gondolkodás további vizsgálatai a sémák használatát nevezik meg a 
teljesítmény egyik fontos összetevőjeként (Schoenfeld, 1988).

Arra a kérésre tehát, hogy mi a matematika nehéz válaszolni. Olyan dologról van szó 
benne, amit maga az ember gyártott, vagy csak felfedi egy magasabb istenség munkáját? 
A logika vagy az intuíció dominál benne? Az absztrakciót magában rejti, vagy ez csak 
kommunikációjának közvetítő eszközeként szolgál? Számos kérdés fogalmazható meg, 
amely alapján úgy tűnik nincs minderre megnyugtató és egységes válasz, a szemlélet- 
módok és a különböző megközelítések más és más aspektusból láttatják és világítják 
meg a kérdés problematikáját. De a probléma talán könnyebben közelíthető meg, ha azt 
kérdezzük, hogy mi jellemzi a matematikai gondolkodást.

A matematikában két gondolkodási iskola különíthető el. Az egyik szerint a matema
tikai érvelés sokkal több mindennel foglalkozik, mint az egyedi problémák megoldásá
hoz szükséges gondolatsémákkal. Egy olyan gondolkodásmódot foglal magába, amely 
az esztétika szubjektív mércéjével mérhető. Sokan (pl. Hardy, 1940; Halmos, 1968; Ku- 
pás, 1997) hangsúlyozzák az esztétikai tényezők matematikában betöltött szerepét. A 
matematikában tehetünk néhány lépést mechanikusan, de a megértés elengedhetetlenül 
szükséges ahhoz, hogy a lényegi részhez eljuthassunk. A megértés érzése belső gazdag
sággal bíró, színes élmény. Az esztétikum által gyakran megértünk valamit, még akkor 
is, ha sokszor nem is tudjuk pontosan kifejezni, hogy valójában mi is az (Kupás, 1997). 
Amikor azonban az esztétikát is figyelembe vesszük, a matematikai gondolkodás érté
kelése bonyolulttá válik. Ezen nézőpont szerint egy matematikai struktúrához vagy meg
oldáshoz nem elég megoldani a problémát, kiszámítani a feladat megoldását, hanem 
mindezt elegánsan is kell tenni. A matematikai gondolkodás sokkal többnek tekinthető, 
mint matematikai problémákat kezelő és megoldó képességnek, szoros összefüggést je
lez az esztétikummal (Courant és Robbins, 1966; Halmos, 1968). Az esztétikumot fel
foghatjuk úgy is, mint amin keresztül feltárulnak a rejtett mélységek, ami több, mint a
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megszokott részletek megnyilvánulása (Kupás, 1997). A másik iskola nézőpontja szerint 
a tanterv és a tanítás nem alkalmas arra, hogy az emberek többsége fogékony legyen a 
matematikai gondolkodásra. Állításuk szerint a diákok nagy részének -  az alacsony ké
pességszintjük következtében -  a legegyszerűbb problémák is nehézségeket jelentenek. 
Ezért el kell felejteni az eleganciát, mindaddig, amíg a gyerekek egyszerű módszerekkel 
sem képesek problémákat megoldani. Az ilyen problémák száma azonban végtelennek 
tűnik {Mason, Burton és Stacey, 1982; Orton, 1992; Gillman, 1994; Seiden, Seiden és 
Mason, 1994).

A két nézőponton belül számos kapcsolódási pont található. A matematikai gondol
kodás kritikus elemei az analógiával, a struktúrával, a reprezentációval, a vizualizációval 
és a gondolkodás reverzibilitásával adhatók meg. Feltételezhető azonban, hogy a mate
matikai gondolkodás több, mint ezen különböző oldalak összessége.

a) Analógiás gondolkodás

A matematikai gondolkodási képesség fejlesztésének egyik nagyon fontos kulcsa, 
hogy az ember megtanuljon analógiákat keresni. Csapó Benő és Korom Erzsébet (1998) 
szerint az analógiás gondolkodás különösen fontos szerepet játszik a megértésben és a 
tudás új helyzetekben való alkalmazásában, felhasználásában. Az analógiák keresése és 
megtalálása éppúgy tanulható, mint az, hogy az ember egy problémával találkozva kér
déseket tegyen fel önmagának. Pólya György mestere volt a gondolatok analógiákkal va
ló szemléltetésének. Úgy vélte, ha a probléma megadása szigorúan kötött, akkor azon la
zítani kell: először meg kell oldani az egyszerűbb problémát, aztán intuitív módon hasz
nálni kell azt a komplexebb esetre. A háromdimenziós problémáknak nagyon gyakran 
van kétdimenziós megfelelője, a síkbeli problémák pedig legtöbbször visszavezethetők 
az egyenesre. Először mindig az egyszerűbb eseteket kell megoldani, és ennek segítségé
vel lehet áttérni az egyik problémáról a másikra, amellyel meg lehet tanulni az analógia
keresés heurisztikáját.

b) Struktúra

A struktúra a matematika egyik fő alkotóeleme. A struktúra választja el a matemati
kát a többi természettudománytól. A matematikában a tényeknek kevésbé van jelentősé
ge, sokkal fontosabbak a tények közötti kapcsolatok, a kapcsolatok közötti kapcsolatok 
és ezáltal a struktúra. A matematikában igazolható ténynek felel meg a struktúra és az 
összefüggés {Courant és Robbins, 1966). A struktúra meghatározásának képessége a ma
tematikai gondolkodás központi részét képezi. A struktúra elárulja, mit lehet és mit nem 
lehet tenni, ezáltal fejleszti az egyén ítélőképességét. Felismerése egy adott problémá
ban, alkalmazása egy szituációra növeli a problémamegoldás hatékonyságát és rugal
masságát. Különböző problémák esetén ugyanazon struktúra felismerése, a probléma 
analógiás megoldását jelenti. A struktúra segítheti az emlékezést, a rendszerezett tudást 
ugyanis könnyebb felidézni, mint a rendezetlen, strukturálatlan tudást {Dreyfus és 
Eisenberg, 1998).
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c) Reprezentáció

Bármilyen matematikai állítás, fogalom vagy probléma kifejezéséhez szükséges an
nak reprezentálása. A reprezentáció történhet formálisan vagy informálisan, vizuálisan 
vagy verbálisán, explicit vagy implicit módon. Minden reprezentáció kifejezi az infor
máció egy részét, de sohasem képes az egész megragadására: bizonyos aspektusokat 
hangsúlyoz, míg másokat a háttérbe szorít. Ennek ellenére a matematikai gondolkodás 
szempontjából relevanciája tagadhatatlan, főleg ha egynél több reprezentációt haszná
lunk párhuzamosan és azokat össze is kapcsoljuk. A matematika ereje -  a struktúra mel
lett -  a reprezentációtól független tulajdonságokban és a reprezentációk közötti kapcso
latokban is megmutatkozik.

d) Vizuális gondolkodás

A vizuális-téri képesség kifejezés alatt a két- és háromdimenziós alakzatok észlelésé
nek és az észlelt információknak a tárgyak és a viszonylatok megértésére, valamint a 
problémák megoldására való felhasználásának képességét értjük. Ez a meghatározás ma
gába foglalja a téri ingerek kódolását, felidézését, összehasonlítását és átalakítását lehe
tővé tevő, egymással összefüggő képességek sorát (Salat és Séra, 2002). A matematiká
ban gyakran és egyre nagyobb értékkel felruházva használják a vizualizációt. Nemcsak a 
matematikusok számára lehet jelentős a képi szemléltetés, hanem a hétköznapi matema
tikai gondolkodásban is sokoldalú eszközként szolgálhat. Kutatások bizonyítják (pl. 
Bondesan és Ferrari, 1991), hogy a gyengébb képességű tanulóknál jó segédeszköz le
het a képi szemléltetés egy probléma megoldására. A matematikai gondolkodásban a vi
zualizáció a flexibilis gondolkodásmód eszközeként szolgál.

e) A gondolkodás megfordíthatósága (reverzibilitás)

Ez egy olyan képesség, amely csak gyakorlással alakítható és fejleszthető. A gondol
kodás megfordíthatósága velejárója a jó matematikai gondolkodásnak, amely elsősorban 
a flexibilitáson keresztül érezteti jelentékeny hatását.

Pszichológiai és pszichometriai megközelítés

A matematikai képességek problémája a pszichológusokat már az évszázad eleje óta 
foglalkoztatja. A legalaposabb és legsokoldalúbb elemzést Krutetki (1968) végezte. Fel
tárta azokat a sajátosságokat, amelyekkel a matematikában jó teljesítményt nyújtó tanu
lók gondolkodása jellemezhető: (a) általánosítás képessége (adatokra és relációkra vo
natkozóan); (b) a matematikai következtetések és az adatokkal kapcsolatos cselekvés
mozzanatok összevonásának, rövidítésének képessége; (c) a gondolkodási folyamatok 
flexibilitása; (d) érthető kifejezésre, egyszerűsítésre és gazdaságosságra való törekvés; 
(e) a matematikai következtetések megfordításának képessége (inverzió); (f) önkontroll.

Krutetki szerint a jó matematikusokra az jellemző, hogy nemcsak a matematikai 
problémákat, de más problémákat is matematikus módjára látnak és kezelnek. Monográ
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fiájában a matematikai képesség néhány egyéni, típusos és életkorra jellemző sajátossá
gairól fogalmaz meg megállapításokat. Az egyénnel kapcsolatban a Krutetki által vázolt 
struktúra négy fő komponenséhez kapcsolódva a következő kérdéseket lehet feltenni: 
Milyen fejlett az absztraháló képessége? Milyen fejlettségi fokú az általánosítás, a rever- 
zibilitás és a lerövidítés képessége? Ezek a folyamatok általában három szinten valósul
nak meg: a verbális-logikus gondolkodás, a közvetett szemlélet és a közvetlen szemlélet 
szintjén.

Ennek alapján Gullasch (1971) egy hatszintű sémát konstruált, melynek minden 
egyes szintje egy-egy fejlődési szintet képvisel. Ez a hatszintű séma a következőképpen 
épül fel: (1) a megismerő tevékenység verbális-logikus szintjén megnyilvánuló tökéletes 
absztrahálás; (2) főként az absztrakt-verbális szinten, részben pedig a közvetlen szemlé
letesség fokán megvalósuló tökéletes absztrahálás; (3) a közvetett szemléletesség szint
jén megvalósuló tökéletes absztrahálás; (4) túlnyomóan a közvetett és részben a közvet
len szemléletesség fokán megvalósuló tökéletes absztrahálás; (5) tökéletes absztrahálás a 
túlnyomóan közvetlen szemléletesség szintjén; (6) egyetlen szinten sem lép fel teljes 
absztrahálás. Ezt a skálát nemcsak az absztrahálásra, de a másik három képességre is le
het alkalmazni: az általánosításra, az inverzióra, valamint a sűrítésre. Speciális próbák 
segítségével meg lehet állapítani, hogy a vizsgált személy teljesítménye a fenti skála 
melyik szintjének felel meg, s az így kapott eredményekből következtetni lehet az egyén 
matematikai képesség-struktúrájának vonásaira.

A matematikai képességgel kapcsolatban Skemp (1971) egy igen érdekes dologra 
hívta fel a figyelmet, mely szerint a matematikai képesség strukturálásában az úgyneve
zett reflektív intelligencia is jelentős szerepet játszik. Az értelmesség ezen formája lehe
tővé teszi, hogy saját fogalmainkat és mentális műveleteinket észleljük, illetve hatást 
gyakoroljunk rájuk. Ez a rendszer lehetőséget ad arra, hogy felfogjuk a fogalmaink és 
műveleteink közötti relációkat, valamint ezeket a relációkat és az emlékezetből felidé
zett, vagy a külvilágból kapott információkat számon tartva cselekedjünk.

A fentiekben ismertetett kutatások mellett a matematikai képességet faktoranalitikus 
módszer segítségével is vizsgálták. A pszichológiai képességek elméletében domináns 
szerepet játszik a gondolkodási képességek leírására precíz terminológiát megadó fak
toranalitikus modell. Carroll (1993) nevéhez fűzhető a matematikai gondolkodás proto- 
típusos vonásainak pszichometriai értelmezése. Szintetizálta a közel félévszázados a 
kognitív képességek rendszerének feltárását célozó faktoranalitikus kutatásokat. Sok 
ezer kognitívnek minősített feladat faktoranalitikus elemzését végezték el, amely ered
ményeként az összetartozó feladatokat faktorok alá csoportosították. Ezeket a faktorokat 
faktoranalitikus elemzésnek vetették alá, amely a faktorok hierarchikus rendszerét ered
ményezte (Nagy, 2000). Carroll ezen kutatások szintézisként egy hierarchikus három
szintű modellt állított fel, amelyben a kognitív képességeket általános, átfogó és szűk 
hatókörű faktorokba sorolta. A hierarchia csúcsán, a legfelső szinten, az általános „g" 
faktor van. Ezt az általános faktort intelligenciával kapcsolatos kutatásai során már 
Spearman is feltételezte (1904, 1927), és ő nevezte ezt el „g”-nek. Úgy gondolta, hogy 
ez az általános faktor olyan kognitív műveletekben van jelen, ahol meg kell érteni vala
mit; különböző ingerek közötti kapcsolatot illetve dolgok közötti összefüggéseket kell 
megtalálni; illetve ki kell következtetni. Általánosan elmondható, hogy mindenféle kog
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nitív aktivitás feltétele, alapja ez a komponens. A matematikai tudás szintmérö tesztek 
eredményei szoros összefüggést mutatnak a ,,g”-vel. Az alacsony IQ-jú (alacsony ,,g”-jű) 
embereknek már az egyszerű matematikai műveletek is nehézséget jelentenek (Geary, 
1993, 1994). A második szinten találhatóak az átfogó képességek (Carroll, 1993): (1) 
folyékony (fluid) intelligencia, (2) kristályos intelligencia, (3) tanulás és memória általá
nos faktora, (4) vizuális észlelés, (5) auditív észlelés, (6) a visszaidézés képessége, (7) 
tágabb értelemben vett kognitív sebesség, (8) az információfeldolgozás sebessége. Az el
ső szinten találhatók a szűk hatókörű faktorok (kb. 65 db), amelyek már meglehetősen 
speciális képességeket reprezentálnak. A kognitív képességek ezen rendszerébe beil
leszthető a matematikai képességek struktúrája (Carroll, 1998). Carroll szerint számos 
elemi szintű képesség összefüggésbe hozható a magas szintű matematikai tel
jesítménnyel, ezért a matematikai képesség összetevőinek tekinthetők. Carroll modellje 
alapján a matematikai gondolkodás egyik faktora a fluid intelligencia. Ez olyan általános 
képességet fejez ki, ami komoly szerepet játszik a következtetéses feladatok meg
oldásában, egy számsorozat szabályának felismerésében, egy sorozat kiegészítésében -  
amelyek megoldása induktív vagy deduktív gondolkodást igényel -, illetve mennyi
ségekkel kapcsolatos problémák megoldásában. Másik lényeges faktor a kristályos intel
ligencia, ami alá besorolt faktorok főként a nyelvi képességekkel függnek össze: szöveg
értés, nyelvi fejlődés, olvasási sebesség stb. tartozik ide. Harmadik kulcsösszetevőnek 
tekinti a tanulás és memória általános faktorát, ami a memória terjedelmét (rövid időre 
mennyi dolgot tud megjegyezni), és az „értelmes memória” faktorát (hosszabb időre kell 
megtanulni értelmes dolgokat) öleli át. Az utolsó, negyedik összetevő, ami a matemati
kai gondolkodásban döntő szerepet játszhat az általános vizuális észlelés. Ezt például 
olyan feladatok határozzák meg, mint egy test és kiterített hálója közötti összetartozó ol
dalak megtalálása. A többi második szinten lévő kognitív képességekről nem mondható 
el az, hogy különösebben meghatározó szerepet játszanának a matematikai gondolko
dásban.

A századunk második felében kibontakozó kognitív pszichológia laboratóriumi kí
sérleteinek eredményei a kognitív képességekkel kapcsolatos faktoranalitikus szemlé
letmódtól eltérő értelmezésre adnak lehetőséget (Nagy, 2000). Amíg a képességek fak
toranalitikus kutatása makroszintű megközelítésnek tekinthető, addig a gondolkodási ké
pességek komponenseinek (kognitív rutinok, képességek, ismeretek) vizsgálata mikro- 
szintünek mondható (Nagy, 1998). Nagy József más szemszögből világítja meg a kogni
tív képességeket. Nagy (1998) szerint a kognitív kompetencia öröklött és tanult informá
ciókezelő komponensek komplex rendszere. A rendszer komponensei közé sorolja a ru
tinokat, készségeket, képességeket, motívumokat és ismereteket. Nagy modelljében a 
kognitív rutinok olyan pszichológiai komponenseknek tekintendők, amelyek funkciója 
az információfeldolgozás. A kognitív rutinok párhuzamosan megosztott hálózatba szer
veződnek, működésük tudatosan nem befolyásolható. Ezekből a kognitív rutinokból bon
takoznak ki az egyre komplexebb és egyre bonyolultabb funkciókat szolgáló kognitív 
képességek, amelyek feladata az, hogy elősegítsék az egyed aktivitásának eredményes
ségét. Működésük megvalósulásának feltétele, a rutinok egymást követő aktivizálódása. 
Nagy modelljében a készségeket négy csoportba osztja: (1) merev kognitív készség (pl. 
szó szerint betanult szövegek); (2) ciklikus kognitív készség (pl. szortírozás, sorképzés, 
számlálás); (3) rugalmas kognitív készség (pl. besorolás, szelektálás); (4) komplex kog
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nitív készség (pl. következtetéses gondolkodás, mértékváltás). Modelljében ezek a kog
nitív készségek meghatározott rendszert alkotnak. A kognitív rutinok egyszerű készsé
gekké, az egyszerű készségek komplex készségekké szerveződnek. A legátfogóbb rend
szer a kognitív kompetencia, amely hierarchikus komponensrendszerként képzelhető el. 
A jelenleg körvonalazódó új elméletek alapján a matematikai gondolkodásban (is) szere
pet játszó képességek többszintű, hierarchikus komponensrendszereknek tekintendők 
(Nagy, 1999).

A matematikai tehetség

„ A  m a te m a tik u s  é le tén ek  é r ték e , b á r m ifé le  g y a k o r la t i n o rm a  s z e r in t  í té ljü k  is  m eg, a  n u lláva l e g y e n lő ;  é s  m in 
d e n k é p p e n  je le n té k te le n  a  m a te m a tik á n  kívül. E gye tlen  e sé ly e m  va n  c su p á n  arra , h o g y  m e g m e n e k ü lje k  a ttó l,  
h o g y  tö k é le te s e n  je le n té k te le n n e k  íté lje n e k  m eg, é sp e d ig  a z , h a  ú g y  f o g já k  íté ln i, h ogy o lya n  v a la m it a lk o tta m  
m e g , a m e ly  é rd e m e s  a  m e g a lk o tá s ra . ”

-  G. H. H a rd y  (1940. 25. о.) -

Közismert dolog, hogy a matematika a korán jelentkező képességek közé tartozik 
(Czeizel, 1997), megmutatkozásának átlagos ideje a zenei tehetség jelentkezéséhez ké
pest valamivel korábbra tehető (Gyarmathy, 2001). Deduktív természetével, nagyfokú 
függetlenségével a matematika kínálja a legmeredekebb ösvényt a magasba: talán gyor
sabbat, mint a zene. A legtöbb matematikai tehetség már húszéves kora előtt komoly tu
dományos eredményeket ér el (Pascal, aki tételét tizenhat éves korában közölte nem az 
egyetlen példa); majd 40 éves kor felett már nem jellemző kiemelkedő matematikai al
kotások létrehozása (Gyarmathy, 2001).

A kiváló matematikai gondolkodású gyermekek már igen korán nagy érdeklődést 
mutatnak a számok iránt. Élvezettel számolnak, kiváló számolási képességükkel kitűn
nek társaik közül. A számlálás ciklikus kognitív képességnek tekinthető, melyben a cik
likusság alatt azt értjük, hogy a készséget felépítő elemek automatizálódnak, úgynevezett 
kognitív rutinokká szerveződnek és bizonyos komponensei ismétlődnek (Józsa, 2000). A 
jó számolási képességgel rendelkező gyerekek rengeteg időt töltenek számolással, na
gyon sok művelet eredményét őrzik emlékezetükben és ezeket a különböző feladatoknak 
megfelelően képesek mozgósítani. A kiváló számolási képesség azonban még nem je
lenti azt, hogy valakiből valóban igazi matematikai tehetség válik.

Poincaré (1952) a matematikai tehetség szempontjából két típust különböztetett meg: 
a logikus és az intuitív típust. Az első logikai oldalról közelíti meg a problémát, míg a 
második inkább a megérzéseire támaszkodik. Hasonló következtetésre jutott Reichel 
(1997) is, aki bár más megnevezéssel, de ugyanezt a két típust vázolta fel. Az elsőnek az 
„elmélet-alkotó” nevet adta, a másodiknak pedig a „problémamegoldó”-t. Az első, ha 
találkozik egy problémával elméleteket alkot, megragadja a jelenséget, a problémához 
kapcsolódva leírja a szükséges fogalmakat; logikai hierarchiát kialakítva a racionális 
gondolkodás jellemzi. A másik típus a problémával szembesülve egyszerűen ráérez va
lamire, egy meglepő dolgot felfedezve jut el a megoldáshoz. A két típusnak egzakt mó
don való elkülönítése azonban nem lehetséges, mert nagyon ritka az a matematikus, aki 
csak az egyik típusba tartozna, a határok elmosódnak (Gyarmathy, 2001).
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A matematikai tehetségnek igen sok összetevőjét tárták fel a kutatások (pl. Heller, 
Mönks és Passow, 1993; Reichel, 1997). Bár a matematikai tehetség általános meghatá
rozásában nincs konszenzus, de vannak olyan tulajdonságok, amelyek a kiemelkedő ké
pességek jelzéséül szolgálhatnak (Gyarmathy, 2001):

-  A matematikával kapcsolatban fáradhatatlan, keresi a problémákat.
-  A problémát gyorsan formalizálja és általánosítja.
-  Hasonló problémák esetén a közbülső logikai lépések kihagyásával reagál.
-  Kitartás és feladatelkötelezettség jellemzi.
-  Csodálatba ejtik a tények, a formulák.
-  Kiváló emlékezete van a számokkal, formulákkal, viszonyokkal, megoldási mód

szerekkel stb. kapcsolatban.
-  Gondolkodásmódja flexibilis; gondolkodásán könnyen fordít.
-  Jó vizuális képzelet jellemzi.
-  A részletekben nem merül el, az összetettet egyszerűbbé teszi.
-  Egyszerű, egyenes és elegáns megoldásokat keres.
-  Verbális problémákat is tud egyenletben megfogalmazni és kezelni.

Az intelligencia

Jól ismert tény, hogy az intelligencia meghatározásában még a pszichológusok között 
sincs egyetértés. Jelen tanulmányban -  a létező számos definíció közül -  kiemelem 
Vernon (1969) definícióját, mely szerint: „B intelligenciának hívjuk az egyénnek és a 
környezetének olyan mértékű kölcsönhatása során kialakult szkémák szellemi tervek 
összességét, amennyire ezt szervi berendezései lehetővé teszik” (Vemon, 1969; idézi 
Skemp, 1971. 16. o.). (Az általános pszichológiában a szellemi struktúrákat nevezzük 
szkémáknak. A matematikában nemcsak a komplex fogalmi struktúrákra használjuk, ha
nem azokra a viszonylag egyszerű struktúrákra is, amelyek a szenzomotoros tevékeny
séget koordinálják. A szkémáknak két fő funkciója van: egyrészt integrálják a meglevő 
tudást, másrészt szellemi eszközként szolgálnak az új tudás elsajátításában.)

А В intelligencia fogalmát Hebb vezette be 1949-ben. Az intelligencián belül meg
különböztette az A és а В intelligenciát. Míg az előbbi az értelmi képességek kifejlődé
sének lehetőségére, addig а В intelligencia ennek a fejlődésnek egy későbbi időpontban 
meglévő szintjére utal. А В intelligencia tehát nem más, mint „megvalósult intelligen
cia”. Az A intelligenciával szemben -  ami nem mérhető, csak megfigyelhető - , а В in
telligencia az IQ mércéje. Az A és а В intelligencia között lévő kapcsolatot fontos hang
súlyozni, hiszen az A intelligencia В intelligenciának alapvető összetevő eleme {Hebb, 
1995).

A matematika és az intelligencia

Skemp (1971) szerint a matematika а В intelligencia egyik példájaként szolgálhat. 
Ennek magyarázata a következőkben foglalható össze:
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1) A matematika tanulása során a szkémák fejlődésének igen sok példájával talál
kozhatunk, Vemon (1969) szerint pedig éppen ezeknek a szkémáknak az összes
sége adja а В intelligenciát.

2) A matematikának a természettudományokban, az ipar és a kereskedelem problé
máinál történő alkalmazása olyan jelentős mértékű, hogy emiatt a matematika az 
egyik legfontosabb -  ha nem a legfontosabb -  eszközt jelenti fizikai környeze
tünk megismerése és formálása vonatkozásában. Amikor fizikai környezetünket 
meg akarjuk érteni, ellenőrizni és a benne zajló történéseket előrevetíteni, akkor 
ez a fentiek tükrében nem más, mint а В intelligencia megnyilvánulása. Ezek 
alapján a matematika kétségtelenül а В intelligencia egyik legfontosabb fejlődését 
példázza.

Az egyén intellektuális, pszichikai működéséből egy sajátos konfiguráció alakulhat 
ki, amely megfelel a matematikai struktúrának, betöltve a külső modelláló tényező sze
repét. E strukturálódási folyamat keretében az А-típusú intelligencia alapján alakul ki a 
В-típusú intelligencia.

Gondolatok, hipotézisek

Az Amerikai Matematikatanárok Országos Tanácsa szerint a matematika több mint fo
galmak, algoritmusok alkalmazásának megtanulása. Megközelítésükben a matematika 
egy hatékony helyzet-felismerési módszer. Ebben a paradigmában a matematikai képes
ség pozitív gondolkodásra és cselekvésre való hajlamot jelent, ami elsősorban a mate
matikai tanulási-feladatok megközelítésében nyilvánul meg, majd általánosságban a 
gondolkodásukra lesz jellemző (National Council o f Teachers o f Mathematics, 1989). A 
matematikai képesség a valóság magyarázatára és leírására egyetemesen alkalmazott 
matematikai gondolkodásmódot foglalja magába. Ahhoz, hogy az egyén megfelelő ma
tematikai képességgel rendelkezzen, és ezen képességét matematikán kívül és belül, va
lamint a kettő határterületén lévő kontextusokban is alkalmazni tudja, rendelkeznie kell 
egy sor olyan készséggel, amit összefoglalóan matematikai készségnek nevezünk. Niss 
(1999) a készségeket nyolc osztályba sorolta: (1) matematikai gondolkodás és következ
tetés; (2) matematikai érvelés; (3) matematikai kommunikáció; (4) modellezés; (5) a fel
adat megfogalmazása és megoldása; (6) ábrázolás, megjelenítések értelmezése; (7) szim
bolikus, formális, technikai nyelv- és művelethasználat; (8) eszközhasználat. A matema
tikai gondolkodásmódot átható és abban meghatározó szerepet játszó kognitív képessé
gek és készségek olyan összetevőknek vagy részképességeknek tekinthetők, amelyek a 
matematikai képesség szempontjából dominanciával bírnak és a matematikai teljesít
ményben érhetőek tetten. A matematikai teljesítmény tesztekkel történő vizsgálata a te
rület objektív jellege miatt megbízható, ugyanakkor az alkotó matematikusok azonosítá
sa mégsem megoldott (Gyarmathy, 2001). A matematikai teljesítmény hátterében -  ezál
tal a matematikai képesség hátterében is -  nagyon sok összetevő áll: (1) kognitív képes
ségek (általános értelmi képességek, specifikus mentális képességek); (2) kreativitás-, (3)
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személyiségjellemzők (általános személyiség-vonások és motivációs faktor); (4) külső 
feltételek (pl. nem, szociokulturális háttér, életkor stb.).

A matematikai gondolkodás szempontjából relevanciával bíró kognitív képességek 
felosztását és a matematikai képesség manifesztációjában részt vállaló összetevőket az 1. 
ábra mutatja be.

Általános memória,
Olvasásmegértés,
Tágabb értelemben vett kognitív sebesség, 
Megfigyelőképesség,
Nyelvi megértés, nyelvi fejlődés,
Analógiás gondolkodás,
Analitikus gondolkodás,
Induktív és deduktív gondolkodás, 
Koncentrálóképesség,
Lényegkiemelő képesség,
Jó emlékező képesség,
Információfeldolgozás sebessége,
Asszociációs képesség,
Problémareprezentálás képessége,
Lánc konklúziók megfogalmazásának képessége

Speciális mentális 
képességek

Fejlett térérzékelés,
Vizualizáció,
Transzformációs képesség,
Fejlett absztraháló képesség,
Kimagasló számolási képesség,
Algoritmikus gondolkodás,
Numerikus szimbólumok kezelése, 
Mennyiségi gondolkodás (matematikai 
fogalmak, relációk, tulajdonságok ismerete)

1. ábra
A kognitív képesség összetevői a matematikai képességre vonatkoztatva

A megnevezett összetevők egy része „centrális”, más része inkább „periférián” talál
ható (2. ábra).- A „periférián” a matematikai képességnek olyan általános összetevői van
nak, mint például az általános memória, az információfeldolgozás, a numerikus szimbó
lumok kezelése, az analógiás gondolkodás, az általános vizuális észlelés stb. Például a 
„számolótehetségek” bármilyen négyjegyű szorzás eredményét pillanatok alatt képesek 
fejben kiszámolni, számolási képességük átlagon felüli, mégsem nevezzük őket mate
matikai tehetségeknek. Kondé és Cziegler (2001) vizsgálatukban kimutatták, hogy a kog
nitív struktúrán belül a matematikai feladatok megoldására valószínűsíthetően nagy be
folyása van a munkamemóriának, de ez csak az egyik szükséges feltétel, ami önmagában 
még nem elegendő.
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„Perifériális" összetevők

Általános memóriakészség Transzformációs képesség

Lényegkiemelő képesség Numerikus szimbólumok kezelése

Asszociációs képesség Koncentrálóképesség ] Problémaérzékenység |

Szimbolizálás képessége Információfeldolgozás sebessége

Fejlett térérzékelés, 
vizualizáció

rí

Algoritmikus gondolkodás

„Centrális összetevők"

Kreatív gondolkodás, 
Következtetéses gondolkodás, 

Mennyiségi gondolkodás

b

Kimagasló
számolási
képesség

Problémareprezentálás képessége
Lánc konklúziók megfogalmazásának 

képessége

Nyelvi megértés, nyelvi fejlődés

Tágabb értelemben vett kognitív sebesség

Jó emlékező 
képesség

Olvasásmegértés Megfigyelőképesség

2. ábra
A kognitív képességek „centrális" és „perifériális" összetevőinek rendszere

Az  általános képesség-összetevők hol szorosabb, hol kevésbé szorosabb kapcsolatban 
állnak egymással. Egy olyan képesség, mint pl. a térbeli vizualitás képessége jelentősen 
befolyásolja a geometriai és topológiai problémák megoldási sikerességét, és kisebb sze
repet játszik például a statisztikai problémák megoldásában. A térszemlélet hiánya -h iá
nyossága -  a matematika tananyag elsajátításának csak egy részét befolyásolja. Valószí
nűsíthető, hogy a téri képességek hatása szelektívnek tekinthető az általános értelemben 
vett matematikai teljesítményre (Salat és Séra, 2002), amelyben a problémák megoldá
sának többségéhez nincs szükség téri stratégiák alkalmazására. A vizuális formákkal va
ló tevékenység képessége kevésbé szükséges az olyan feladatok megoldásánál, ahol 
számsorozatok tagjai között kell kapcsolatot felfedezni vagy egyszerű számítási felada
tokat kell elvégezni alapműveletek segítségével stb.

A „periférián” lévő képesség-összetevők szükségesek ahhoz, hogy valaki ,jó” legyen 
matematikából, de ahhoz nem elegendőek, hogy matematikai tehetséggé is váljon. Ehhez 
a „centrális” helyen lévő kreatív gondolkodás, következtetéses gondolkodás és a 
mennyiségi gondolkodás magas szintű alkalmazására van szükség.

A vizsgálatunk egyik célja az volt, hogy megpróbáljuk azonosítani azokat a faktoro
kat, amelyek a matematikai teljesítmény szempontjából relevánsak lehetnek. Feltételezé
sünk szerint a matematikai teljesítmény hátterében a kreatív gondolkodás, a mennyiségi
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gondolkodás és a következtetéses gondolkodás faktorai állnak (1. táblázat), amelyek ma
gas szintű alkalmazása szükséges feltétele a jó matematikai teljesítmény elérésének.

1. táblázat. A „centrális" képesség-összetevők

Kreatív gondolkodás Következtetéses gondolkodás Mennyiségi gondolkodás

• Az originalitás foka (olyan 
megoldások száma, amik 
másnak nem jutnak eszébe)

• A fluencia (hány megoldást 
talál egy problémára)

• A flexibilitás (a gondolko
dás rugalmassága)

• Induktív gondolkodás (kö
vetkeztetés az egyedi ese
tekről az általánosra)

• Deduktív gondolkodás (le
vezetés, következtetés az 
egészből az egyes részekre)

Matematikai
• tulajdonságok,

• fogalmak,

• relációk ismerete

A matematikai teljesítmény és a kreativitásmutatók között erős kapcsolat feltételez
hető. A matematikából jó teljesítményt mutató diákok kreativitás- és a divergens gon
dolkodás teszten elért eredményei sokkal jobbak, mint a begyakorlott és algoritmizált 
megoldásokat igénylő rutinszerű feladatokat tartalmazó teszteken.

A matematikai teljesítmény szignifikáns kapcsolatot mutat a következtetéses gondol
kodással. Az induktív gondolkodásnak különösen fontos szerepet lehet tulajdonítani, mi
vel az indukció olyan következtetések láncolata, amely az egyedi esetekről az általánosra 
következtetés folyamatát foglalja magába; szabályok felismerését és modellek megalko
tását jelenti {Csapó, 1994), ami a matematikai gondolkodás alapeleme. A deduktív gon
dolkodás az általánosításokból a konkrétumokra való következtetés. Az elméleti igazság 
alapján megerősítjük vagy cáfoljuk, jóváhagyjuk vagy módosítjuk a tapasztalatok iga
zságait.

A mennyiségi gondolkodás a matematikai tulajdonságok és relációk ismeretét igény
li. Ez a képesség mennyiségekkel kapcsolatos és matematikai fogalmak ismeretét kívánó 
tesztekkel mérhető. A matematikai tehetség összetevőjeként egész bizonyos meghatáro
zottsága.

Az intelligencia és a matematikai képesség közötti kapcsolat feltérképezésére szol
gált például a Stanley (1974) nevéhez kapcsolható Study of Mathematically Precocious 
Youth (SMPY) felmérés. Ennek eredményei kiemelik, a „g” faktor matematikában be
töltött szerepének jelentőségét. A felmérést 7. és 8. osztályos tanulókkal végezték. A fel
vett teszt egyfajta „g” tesztnek volt tekinthető. Azon tanulók, akik magas pontszámot 
értek el -  különösen a matematikai részben -  élhettek azzal a lehetőséggel, hogy maga
sabb fokú matematikai képzésben vegyenek részt. A program szerint kiválogatott és 
képzett tanulók egyetemi éveik alatt gyakran végeztek matematikai vagy természettu
dományos tanulmányokat, majd olyan pályán helyezkedtek el (Lubinski és Benbow, 
1994), ami magas szintű gondolkodást igényelt. Ebből arra következtethetünk, hogy a 
program szerint kiválogatott, matematikából jó képességgel rendelkező tanulókra jel
lemző a „g” magas szintje. Másik oldalról az alacsony intelligenciával rendelkező tanu
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lók még az elemi számolási feladatokat is csak komoly erőfeszítések árán tudták megta
nulni. Ha meg is tanulták, az átlagosakhoz képest nagyon sok időre volt ehhez szükségük 
{Geary, 1994). Carroll (1998) ezek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a „g” fej
lettségi szintje valószínűleg befolyásolhatja az embernek azon képességét, amely segít
ségével megtanul matematikai feladatokat megoldani. Az általános „g" faktor fejlettségi 
szintje az emberi fejlődés minden szakaszában szoros kapcsolatot mutat a matematikai 
tudásszint-mérő tesztek eredményeivel. A matematikai tehetség identifikációjának egyik 
fő irányelve szerint az intelligenciateszteken elért eredmények összefüggést mutatnak a 
matematikai tehetséggel; főleg a nem-verbális téri gondolkodást kívánó feladatokat tar
talmazó tesztek -  mint a Raven-féle intelligenciateszt -  lehetnek jelzésértékűek (Gyár- 
mathy, 2001).

A Raven-féle intelligenciateszt elsősorban azt mutatja meg, hogy a vizsgált személy
nek milyen fejlett az új (nem verbális) képzeteket alkotó képessége. A Raven-teszt meg
oldójának geometriai jelekből álló, több elemű sorozat hiányzó elemét kell kiválasztani 
több lehetséges megoldás közül. A Raven-feladatok megoldása elsősorban olyan gon
dolkodási mechanizmust mozgósít, ami a dolgok tulajdonságainak és kapcsolatának 
összehasonlításán alapszik azáltal, hogy hasonlóságok és különbségek megállapítását kí
vánja meg. Ez azonban a matematikai gondolkodásmódnak csak egyik -  igaz, igen lé
nyeges -  összetevője. Guilford (1950) szerint az intelligencia-tesztek csak a konvergens 
gondolkodást mérik. Elsősorban olyan feladatokat tartalmaznak, amelyekre egyetlen, 
előre meghatározott válasz az elfogadott. Ilyen tekintetben az önálló, gazdag fantáziájú 
embereknek -  akik egy problémahelyzetben sokféle választ képesek adni -  nem kedvez 
az intelligencia-teszt. Ha kiválasztjuk az intelligencia-tesztek alapján legjobban teljesítő 
emberek 20%-át, akkor a kreatív gondolkodású emberek 70%-a kiesik ebből a váloga
tásból {Szabó, 1997).

Kreatív teljesítmény létrehozása az intelligencia megnyilvánulásának bizonyos foká
hoz kapcsolható, ám a magas intelligencia csak lehetővé teszi a kreatív teljesítmény lét
rejöttét, önmagában még nem elegendő. A Raven-féle intelligenciateszten és a kreativi
tás fokát megmutatni kívánó matematikai tesztlapokon mutatott teljesítmények közötti 
kapcsolat nem szignifikáns. Mivel a matematikai képesség legfontosabb faktora a kreati
vitásban realizálható, a Raven-tesztet önmagában nem szerencsés a matematikai tehetség 
azonosításához használni. Szignifikáns kapcsolatot csak az olyan matematikai képessé
get mérő tesztekkel mutat, amelyek egy speciális matematikai képesség faktort, az in
duktív gondolkodás faktorát ölelik át.

A felmérés módszerei és eszközei

A minta

A felmérésben 51 általános iskola hetedik osztályos tanuló, és 61 középiskola harma
dik osztályos tanuló vett részt. A kísérleti személyek általános tanterv szerint tanulták a 
matematikát.
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A vizsgálati eszközök bemutatása

A jó matematikai tevékenység hátterének vizsgálatán keresztül megpróbáltuk feltér
képezni a matematikai képesség struktúráját. Ennek egyik vizsgálati módszer lehet, ha 
különböző típusú matematikai feladatokat és azok megoldását elemezzük. Ennek meg
felelően a vizsgálat során az alábbiakban ismertetésre kerülő teszteket alkalmaztam. A 
későbbiek során a tömörebb fogalmazás érdekében a zárójelben feltűntetett rövidítéseket 
használom:

-  Raven-féle Standard Progressive Matrices és a Raven-féle Advanced Progressive 
Matrices teszt (RAVEN),

-  Ruth-féle figyelemvizsgálat (RUTH),
-  Szöveges feladatok (SZÖVEGES),
-  Számsor teszt (SZÁMSOR),
-  Összefoglaló-versenyfeladatok (VERSENY),
-  Fejtörő feladatok (KREATÍV),
-  Sík- és térgeometria feladatokat tartalmazó feladatlap (GEOMETRIA).

A kapott eredmények összehasonlíthatósága érdekében mind a hetedikes, mind a ti- 
zenegyedikes diákok által megoldandó feladatsorok ugyanolyan típusú feladatokat tar
talmaztak. Ahol lehetett ugyanazzal a feladatsorral mértük a két évfolyamot (RUTH, 
SZÖVEGES, KREATÍV). Ezen feladatsorok megoldásához nem volt szükség mély ma
tematikai tudásra (ezek a feladatsorok nem voltak konkrét tárgyi tudáshoz kötve), első
sorban az ötlet volt mérvadó; a számszerű válasz megadása csak az elemi műveletek el
végzését igényelte. A többi feladatsor esetén (SZÁMSOR, VERSENY, GEO) a szerke
zet és a tartalom megegyezett, ám a nehézségi szint a korosztályos elvárásoknak megfe
lelően különbözött. A tesztek összeállításánál fontos cél volt az is, hogy a tanulók szá
mára a feladatok lehetőség szerint ismeretlenek legyenek (újszerűség érdekében a fela
datsorok összeállításához nemcsak a hazai irodalom, de Erdélyben használatos tanköny
vek is segítségül szolgáltak).

Az egyes feladatsorok item-számát és reliabilitását a 2. táblázat tartalmazza (a geo
metria feladatsornál a sík- és térgeometriai feladatsorok reliabilitását külön adtuk meg). 
Azoknál a teszteknél, ahol az item-szám kicsi volt (VERSENY, SÍKGEOMETRIA, 
TÉRGEOMETRIA) a teszt megbízhatóságának érdekében a teszthosszabbítás (teszt 
megkettőzése) során kapott értékeket közöljük (Horváth, 1993). A mérőeszközök 
prediktív, előrejelző volta feltételezhető, ha elfogadjuk azt, hogy a térelképzelés és a há
romdimenziós tárgyanalízis fejlettségi fokáról elsősorban térgeometriai feladatok meg
oldása során győződhetünk meg, illetve az induktív gondolkodás számsor részteszten el
ért eredményekből is következtethetünk arra.
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2. táblázat. A matematikai tesztek item-száma és reliabilitása évfolyamonként

Évfolyam Feladattípus Itemek száma Cronbach-a

hetedik

Szöveges
Számsor
Verseny
Kreatív
Síkgeometria
Térgeometria

20
20
5
8
5
5

0,83
0,94
0,76
0,76
0,72
0,84

tizenegyedik

Szöveges
Számsor
Verseny
Kreatív
Síkgeometria
Térgeometria

20
20
5
8
5
5

0,83
0,71
0.80
0,76
0,89
0,79

Raven-féle intelligenciateszt (RAVEN)

A  kísérleti személyek a vizsgálat első lépéseként intelligenciatesztet töltöttek ki. Az 
általános iskolás korosztály esetében a Standard Raven-teszt (1960), a középiskolás min
tában pedig a „Nehezített Progresszív Mátrixok” (Advanced Progressive Matrices, 1962) 
teszt szolgált mérőeszközként. Ezek a teszt a nem verbális intelligencia mérésére szol
gáltak, azt mutatják meg, hogy a személy milyen mértékben képes új képzetek alkotásá
ra, mennyire alkalmas a gyors, pontos ítélethozatalra, a törvényszerűségek felismerésére, 
az absztrakcióra, a nonverbális készségek mozgósítására. A Raven-tesztben a megoldás
hoz meg kell figyelni a mátrixban lévő figurákat, meg kell találni a közöttük lévő logikai 
kapcsolatot, környezet figyelembe vételével el kell képzelni, hogy milyen lehet a hiány
zó rész, majd ki kell választani azt a 6-8 megadott lehetőség közül. Carpenter és mun
katársai (1990. 429. o.) rámutattak arra, hogy a Raven-tesztben megoldandó feladatok „a 
problémák kisebb, kezelhetőbb részekre bontásának, majd a kisebb részek további szét
bontásának képességét mérik, és azt, hogy a szétbontás által a problémamegoldás során 
keletkező célok és részcélok hierarchiáját képes-e az egyén kezelni”. A matematikai 
problémák egy része éppen ilyen képességeket igényel.

Ruth-féle figyelmvizsgálat teszt (RUTH)

A vizsgált személyek figyelmének stabilitását és megosztó képességét is felmértük, 
továbbá a Ruth-féle teszt az egyszerű számolási készség mérésére is szolgált. A teszt egy
részt informatívnak tekinthető az egyszerű, viszonylag monoton, numerikus mentális mű
veletek közben történő figyelem-koncentráció-stabilitásának és a figyelem megosztható- 
ságának tekintetében, másrészt információt ad az egyszerű számolási műveletek elvégzé
sének gyorsaságáról és hibátlanságának mértékéről, valamint a mentális-műveletek vég
zésének terhelés-toleranciájáról is. A kiértékelés az utóbbi eredményekeit tartalmazza.
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Szöveges feladatok teszt (SZÖVEGES)

A szöveges feladatokon nyújtott teljesítmény a matematikai eredményesség fontos 
indikátorának számít; a matematikai ismeretek alkalmazásában jelentős szerepet játszik. 
A szöveges feladatok matematikai természetüket tekintve egyszerűek és megoldásukhoz 
az alapműveleteken, néhány matematikai alapfogalom (pl. arányosság) és az alapvető 
egyenletrendezési készségen túlmutató matematikai tudásra nincsen szükség (Gárgyán, 
2002). A matematikatudás maradandó és szinte mindenki számára szükséges összetevő
jét mérik, olyan készséget, hogy képesek vagyunk-e a köznapi problémákat matematika
ilag helyesen reprezentálni, majd a szükséges és megfelelő matematikai műveleteket el
végezni. A szöveges feladatok reális dolgokról szólnak, amelyek akár magukkal a tanu
lókkal is megtörténhetnek. A megoldás sikerességét -  a fentieken kívül -  több egyéb té
nyező is befolyásolja: (1) a szöveges információk kódolása és értelmezése, (2) az adatok 
szükség szerinti átalakítása, (3) a megoldáshoz szükséges műveletek kiválasztása és (4) a 
számítások helyes elvégzése (Vidákovich, 2003). Az egyik feladat:

Egy ötvözet elkészítéséhez 2 rész ezüstöt és 3 rész ólmot használunk. Hány gramm 
ezüst szükséges 15 gramm ilyen ötvözet elkészítéséhez?

A feladatok összeállításakor lényeges szempont a pontos és világos fogalmazás és az 
adandó válaszok egyértelműsége. Ez volt az egyik olyan feladatsor, amely mindkét év
folyamon ugyanazokat az itemeket tartalmazta; felépítését tekintve a nagyon egyszerű 
problémától indulva a nehezebbek irányába.

Számsor teszt (SZÁMSOR)

Az induktív gondolkodás mérésére használható az úgynevezett számsor teszt, amely
nek egy itemjét a következőképpen kell elképzelni:

2 5 11 47 191

A feladat megoldásához a kísérleti személynek fel kellet fedeznie, hogy milyen sza
bály szerint épül fel a sorozat. A hetedikes és a középiskolás korosztálynál is 20 szám
sort tartalmazott a teszt, felépítését tekintve egyre nehezedő formában. A feladatsor a lo
gikai következtető képesség tipikus jellemzőit: a fejlett absztraháló képességet, a funkci
onális jellegű gondolkodást, különböző lánc-konklúziók megfogalmazásának a képessé
gét és az elég magas koncentráló képességet mozgatja meg.

Összefoglaló-verseny teszt (VERSENY)

Az összefoglaló-verseny feladatsor az általános/középiskolai matematikai témakör
ökre épülő, a tantervekhez igazodó feladatokat tartalmazott. A feladatsor feladatait -  
több témakört átölelve -  különböző tehetségkutató versenyek feladatsoraiból válogattuk 
ki. Ezen versenyfeladatok megoldására Lakatos (1998. 224. o.) szerint nincs bejáratott, 
biztos út, „a primitív sejtés, a bizonyítás és az ellenpéldák heurisztikus rend szerint ve
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zetnek”. A megfogalmazott hipotézist előbb ellenőrizni kell, majd ha érvényessége bebi
zonyosodott, akkor válik alkalmazhatóvá.

Fejtörő feladatok teszt (KREATÍV)

A fejtörő feladatok teszt a kreativitás vizsgálatát célozta meg. A matematikai képes
ségek vizsgálatánál feltételezhetően nagy jelentőséggel bír a kreativitás, ami a nem rutin
szerű problémák megoldásához szükséges. A feladatlapot két részre osztottuk. Az egyik 
részben az összeállítás fő szempontja az volt, hogy a megoldás megadásának valószínű
sége néhány perc elteltével ne változzon. A feladatok többségére a választ egy percen 
belül meg lehetett találni, vagy legalábbis a megoldási ötlethez el lehetett jutni. Egy fe
ladat erről a résztesztről:

A szegény ember összetalálkozik az ördöggel, aki üzletet ajánl neki: ahányszor kezet 
fognak, annyiszor duplázza meg a zsebében lévő garasokat, azonban cserébe az ör
dög minden alkalommal 24 garast kap. Megegyeznek. Háromszori kézfogás után 
azonban elfogy a szegény ember pénze. Hány garasa volt eredetileg?

A matematikai feladatok egyik nagyon fontos jellegzetessége, hogy a megoldások 
számát tekintve különbözőképpen végződhetnek. Vannak olyan feladatok, amelyeknek 
nincs, vagy egy megoldása van, vannak olyanok amelyeknek végtelen sok megoldása 
van és vannak olyanok is, amelyeknek egynél több, de véges számú megoldása létezik. 
Ez a megkülönböztetés azért fontos, mert mindegyik típushoz más-más gondolkodásmód 
rendelhető.

A teszt másik felében olyan feladatok kerültek kiválogatásra, amelyeknek a megoldás 
szempontjából több, de véges sok megoldása létezik. Az ehhez rendelhető szemléletmód 
egyik legjellemzőbb vonása a divergens gondolkodásmód. A kiváló matematikai gon
dolkodásmód jellemzői közé tartozik az, hogy az egyén nem áll meg egyetlen megoldás 
megadásánál, hanem újabb és újabb megoldásokat próbál keresni. Az alábbi feladatnál:

Egy gyufa helyének megváltoztatásával igazzá kellett tenni az egyenlőséget és a he
lyes megoldást le kellett jegyezni.

X + VIII = XVI
A feladatsorok kitöltésében jelentős szerepet játszott az idő, mint teljesítményfaktor. 

Ennek két oka van. Az egyik, hogy a fluid intelligenciának része az a faktor, amelyet a 
gondolkodási sebesség faktorának nevezünk. A tesztekkel a képesség szintjének fejlett
sége mellett a gondolkodási problémák megoldásának a sebességét is vizsgálhatjuk. A 
képességszint és a sebesség között kapcsolat van: a magas szintű gondolkodási képes
séggel rendelkező emberek általában gyorsabban oldanak meg matematikai problémákat, 
mint a gyengébb gondolkodási képességűek, ám ez az összefüggés nem ilyen szigorú 
{Carroll, 1998). A másik oka az idő korlátozásának az volt, hogy egy-egy osztály esetén 
a tesztek felvételére öt tanítási órára volt szükség.
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Geometriai feladatok teszt ( GEOMETRIA )

A geometria feladatlapon sík és térbeli feladatok szerepeltek. A síkgeometriai fela
datoknál a cél a képzelőerő fejlettségének vizsgálata volt. A feladat jellege annyiban 
különbözött a divergens gondolkodást igénylő feladatoktól, hogy a transzformációs ké
pességet, mint az alkalmazkodó szemléletmód egyik dimenzióját mérte (Völgyesi, 1982). 
A transzformációs képességet az adott feladatokban kétdimenziós térben való gyakorla
tias feladatokon keresztül vizsgáltuk. A hetedikes feladatlapból kiragadott példában az 
alsó sorban a téglalapokban lévő darabokat összeillesztve, meg kellett adni, hogy mely 
figurákat lehet megkapni a felső sorban lévő 5 közül (3. ábra).

a  b  c  d  c

3. ábra
A hetedikes korosztály egyik síkgeometriai feladata

A geometriai feladatok másik csoportja (GE02) a térelképzelés és a háromdimenziós 
tárgyanalízis fejlettségi fokára vonatkozóan adott információt. A feladatok célja a vizuá
lis formákkal való tevékenység és ezen produkciók képességének mérése volt. Ezekben a 
feladatokban nemcsak a közvetlen észlelés, hanem az észlelések emlékezeti felidézése is 
lényeges elem volt, hiszen e két funkció helyes együttműködése eredményezhette a sík
ban adott formák létrehozásának és további alakításának feltételét. A tér-geometriai fela
datok közül egy példa: egy templom körvonalai vannak megrajzolva elölről, hátulról és 
jobb oldalról. A kísérleti személyeknek meg kellett keresni, hogy az öt rajz közül melyik 
három helyes és a helyes rajzok melyik nézetből ábrázolják a templomot (4. ábra).

A

4. ábra
A térgeometriai feladatsor egy feladata a hetedikes feladatlapból
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Eredmények

A leíró statisztika eredményei

Az egyes matematika tesztekben kapott százalékos teljesítményéket az 5. ábra mu
tatja.

Q hetedik 1 tízeiiesEveclík ]

5. ábra
A két részminta százalékos teljesítménye az egyes változók függvényében

A százalékos teljesítmény alapján mindkét korosztály esetén elmondható, hogy a 
legjobb eredményt a számsor teszt megoldásában érték el a diákok. A hetedikeseknél a 
verseny-feladatsorban, míg a tizenegyedikes mintában a Ruth-féle számolási próbában 
(és figyelemvizsgálat) teljesítettek leggyengébben a diákok. A 3. táblázat tartalmazza 
mindkét korosztályra vonatkoztatva az egyes teszteken nyújtott százalékos átlagteljesít
ményeket.

3. táblázat. Az egyes tesztekben elért százalékos átlagteljesítmények és szórások (évfo
lyamonként)

Tesztek
H e ted ik  évfolyam Tizenegyedik évfolyam

N Á tla g Szórás N Átlag Szórás

RUTH 47 31,09 17,57 54 34,7 19,47
SZÖVEGES 51 30,69 12,81 62 37,9 33,55
SZÁMSOR 51 52,01 17,67 60 73,67 22,81
VERSENY 51 13,24 20,71 61 39,02 21,55
KREATÍV 51 21,21 17,36 62 51,84 16,31
GEOMETRIA 51 23,92 31,54 57 54,04 24,53
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Két feladatsor kivételével (RUTH és SZÖVEGES) a kapott eredmények alapján el
mondható, hogy mindazok a készségek és képességek, amelyek az egyes feladatsorok
ban elért jó teljesítmény eléréséhez szükségesek, jelentős mértékben fejleszthetők. Úgy 
tűnik, hogy a négy évnyi tanulás az induktív gondolkodás tekintetében (SZÁMSOR), a 
kreativitást középpontba állító (KREATÍV) feladatok esetén, a sík- és térszemléletet át
fogó (GEOMETRIA) tesztsorozat, valamint az összefoglaló-verseny (VERSENY) teszt- 
sorozat esetén tűnik igen hatékonynak. A számolási készség (RUTH) és a mennyiségi 
gondolkodást megtestesítő (a mindennapi élet problémáit leginkább reprezentáló) 
SZÖVEGES feladatsor eredményei az elővizsgálat adatai alapján nem változtak jelentős 
mértékben.

A matematikai teljesítmény vizsgálata variancia-analízissel és faktoranalízissel

A vizsgálat szempontjából elsődleges cél volt, hogy megpróbáljuk meghatározni azo
kat a faktorösszetevőket, amelyek az általános matematikai teljesítmény szempontjából 
meghatározóak lehetnek. Ezért a kiértékelés ezen szakaszában elkészítettünk egy olyan 
mutatót (MATTELJ), amellyel az általános matematikai teljesítmény jellemezhető. Ez a 
mutató a RUTH, a KREATÍV, a VERSENY, a SZÁMSOR, a SZÖVEGES és a GEO
METRIA feladatsoron elért eredményekből állt össze. E mögött a hat változó mögött ke
restük a látens struktúrát.

Elsőként megvizsgáltuk a matematikai összteljesítmény (MATTELJ) korrelációját a 
többi teszten elért eredményekkel. A korrelációs együtthatókat a 4. táblázat mutatja be. 
A *-al jelölt korrelációs együtthatók p<0,05 szinten szignifikánsak, a **-al jelölt korre
lációs együtthatók p<0,01 szinten szignifikánsak.

4. táblázat. A MATTELJ és a különböző feladatsorok viszonyát jellemző korrelációs 
együtthatók a két mintában

Évf. MATTELJ RUTH KREATÍV VERSENY SZÁMSOR SZÖVEGES GEO

7. r -0,147 0,097 0,569** 0,871** 0,704** 0,676**
N 47 47 51 51 51 51

11. r 0,083 0,749** 0,615** 0,777** 0,816** 0,695**
N 54 62 62 61 61 57

A korrelációs táblázatból leolvasható, hogy a matematikai teljesítmény mindkét év
folyamon a legtöbb vizsgált területtel szignifikáns kapcsolatban van (p<0,01). Kivétel 
képeznek ez alól a figyelem (RUTH) és a kreativitás (KREATÍV) tesztben elért eredmé
nyek. Előbbi mind a hetedikes, mind a tizenegyedikes mintában, az utóbbi csak a tizene- 
gyedikes mintában.

A kiértékelés további részében megnéztük, hogy a feladatsorok között van-e átfedés, 
milyen a különböző változók közötti kapcsolat; át tudjuk-e alakítani az eredeti változó
inkat lineáris transzformáció segítségével az eredetinél kisebb számú, új változószetté. 
Meg lehet-e adni olyan új változókat, amelyek korrelálatlanok egymással és a kiinduló
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változók által megtestesített információtömeg lehető legnagyobb részét megőrzik. A 
kérdés megválaszolásához a faktoranalízis eszközeit használtuk. Az itt közölt eredmé
nyek már csak annak a futtatásnak az eredményeit tartalmazzák, amelyeket a különböző 
próbálgatások után kaptunk (a legkisebb kommunalitású változó kihagyása után). A he
tedikes mintában a RUTH-féle feladatsor elhagyása mutatkozott szükségesnek, míg a ti- 
zenegyedikes mintában minden változó benne maradt a vizsgálatban. A Kaiser-Meyer- 
Olkin (KMO) mutató értéke a hetedikes mintában KMO = 0,662 , míg a tizenegyedik 
évfolyamnál KMO=0,691, a Bartlett-teszt eredménye mindkét mintában (p<0,05), 
amellyel teljesülnek a minimális követelmények. A lejtődiagram alapján a hetedikesek
nél és a tizenegyedikeseknél is kettő faktorra számíthattunk.

Az 5. és 6. táblázat bemutatja a faktorokban megtestesülő információtartalmat. A he
tedikes mintában a faktormodell egy látens változóval a variancia 33,83%-át, míg két 
faktorral 43,44%-át magyarázza; a tizenegyedikes mintában a két faktor 46,2%-ot őriz 
meg a változók eredeti információtartalmából.

5. táblázat. A két faktor által kapott információtartalom a hetedikes mintában

F a kto r
In itia l E igenvalues E xtra c tio n  Sums o f  Squared Load ings

Összes Variancia % Kumulatív % Összes Variancia % Kumulatív %

1 2,16 43,23 43,23 1,69 33,83 33,83
2 1,12 22,31 65,55 0,48 9,61 43,44
3 0,78 15,62 81,17
4 0,56 11,21 92,38
5 0,38 7,62 100,00

Alkalmazott eljárás: Maximum Likelihood

6. táblázat. A két faktor által kapott információtartalom a tizenegyedikes mintában

F a kto r
In itia l E igenvalues E x tra c tio n  Sums o f  Squared L oad ings

Összes Variancia % Kumulatív % Összes Variancia % Kumulatív %

1 2,44 40,61 40,61 1,55 25,91 25,91
2 1,15 19,21 59,82 1,22 20,29 46,20
3 0,94 15,61 75,44
4 0,60 10,07 85,51
5 0,48 7,99 93,50
6 0,39 6,50 100,00

Alkalmazott eljárás: Maximum Likelihood

A 7. és 8. táblázatok a faktorsúlyokat tartalmazzák, ezek jelzik, hogy az egyes válto
zók mekkora súllyal és milyen irányban alakítják a kapott faktorokat. A hetedikes min
tában az első faktort a SZÁMSOR, a GEOMETRIA és a SZÖVEGES feladatok alkotják, 
míg a második faktorhoz a VERSENY és a KREATÍV feladatok tartoznak.
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7. táblázat. A két faktorhoz tartozó faktorsúlyok a hetedikes mintában

F a k to r
1 2

S Z Á M S O R 0 , 8 1 2 - 0 , 0 4 1

G E O M E T R I A 0 , 6 8 1 - 0 , 2 7 4

S Z Ö V E G E S 0 , 6 0 9 0 , 0 1 3

V E R S E N Y 0 , 4 2 9 0 , 5 8 2

K R E A T Í V - 0 , 1 1 6 0 , 2 5 5

Alkalmazott eljárás: Maximum Likelihood

A tizenegyedikes mintában az első faktor a GEOMETRIA, a KREATÍV és a SZÖ
VEGES feladatsorok, míg a második faktor a SZÁMSOR, a VERSENY és a RUTH fel
adatsorokat foglalja magába.

8. táblázat. A két faktorhoz tartozó faktorsúlyok a tizenegyedikes mintában

F a k to r

1 2

G E O M E T R I A 0 , 9 9 9 - 0 , 0 0 3

K R E A T Í V 0 , 4 5 6 0 , 2 3 5

S Z Ö V E G E S 0 , 4 1 5 0 , 8 1 9

S Z Á M S O R 0 , 2 8 4 0 , 4 9 2

V E R S E N Y 0 , 2 8 3 0 , 3 8 3

R U T H - 0 , 0 9 6 0 , 3 2 1

Alkalmazott eljárás: Maximum Likelihood

A Raven-féle intelligencia és a matematikai teljesítmény kapcsolata

Annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy melyek azok a változók (a fentebb 
említett matematikai változók közül), amelyek befolyásolhatják a Raven-féle intelligen
ciát a variancia-analízist használtuk. A meglévő adatbázison egy olyan modellt állítot
tunk fel, amelyben arra kerestük a választ, hogy mennyire függ a vizsgált személyek 
Raven-féle intelligenciateszten nyújtott teljesítménye az általános matematikai teljesít
ményüktől (MATTELJ), az egyes részteszteken nyújtott teljesítményüktől és a nemtől 
(mint ismert háttérváltozótól). Ennek megfelelően az alábbi három kérdéskört jártuk 
körbe: (1) igaz-e, hogy az általános matematikai teljesítmény kapcsolatban áll a Raven- 
féle intelligenciával; (2) milyen kapcsolatban állnak az egyes feladatsorok teljesítményei 
a Raven-féle intelligenciával; (3) a fiúk jobbak-e a Raven-féle intelligencia feladatsoron 
elért teljesítményben, mint a lányok?

A vizsgálatok eredményei alapján egyik évfolyam esetén sem kaptunk szignifikáns 
kapcsolatot a MATTELJ és a Raven-féle intelligencia között. Ezek után megnéztük,
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hogy az egyes feladatsorok és a Raven-féle intelligenciateszt eredményei között milyen 
kapcsolat van. A hetedikes mintában (6. ábra) a Raven-teszt eredményeivel a SZÖVE
GES, a SZÁMSOR, a RUTH és a KREATÍV feladatsorokon elért teljesítmény mutatott
szignifikáns kapcsolatot. A négy független változó által megmagyarázott variancia tor- 

2 2 2 2 
zítatlan értékei: R S Z Ö V E G E S  = 22,9%, R SZ Á M SO R  = 34%, R R U T H  =47,7%, és R k r e a t í v

= 30,7%.

6. ábra
A függő (RAVEN) és a független változók szignifikanciája és a magyarázott hányad %-os 

torzítatlan értékei a hetedikes mintában

A tizenegyedikes mintában (7. ábra) a hat mért változó közül csak a SZÖVEGES fe
ladatsor befolyásolta szignifikánsan,a Raven-féle feladatsor eredményét, itt a megma
gyarázott hányad torzítatlan értéke R SZÖVEGES -  22,5%.

Amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy a fiúk jobban teljesítenek-e az intelligencia
teszten, nem csupán a fiúk átlagteljesítményeit hasonlítjuk össze a lányok átlagteljesít
ményével, hanem arra keressük a választ, hogy a két átlagteljesítmény közötti különbség 
elég nagy-e ahhoz, hogy a teljes populációban is létezőnek tekinthessük. A lányok és a 
fiúk intelligencia teszten elért eredménye között -  a t-próbát elvégezve -, a hetedikes 
mintában nem, míg a tizenegyedik évfolyamon szignifikáns eltérés adódott (t=2,38; 
p<0,05).
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7. ábra
A függő (RAVEN) és a független változók szignifikanciája és a magyarázott hányad %-os 

torzítatlan értékei a tizenegyedikes mintában

Összefoglalás, konklúzió

A matematika rendszerez, axiomatizál, levezet, bizonyít, új fogalmakat vezet be. Egy 
flexibilis gondolkodású, kiváló felfogású ember már minimális előismerettel is hozzá
foghat tanulmányozásához, elmerülhet a problémák megoldásában. Azonban az új fo
galmak megértéshez szellemi erőfeszítésre is szüksége van. A matematika igyekszik a 
lényegre csupaszítani a hétköznapi fogalmakat, amellyel egy olyan nyelvezetet hoz létre, 
ami tisztább és egyértelműbb beszéd, mint az anyanyelvűnk. Ennek ellenére azonban a 
mai matematika sem teljesen önmagáért beszélő valami; egyesek számára ez egész éle
ten keresztül ismeretlen és megismerhetetlen terület marad, míg mások számára kiváló 
produktumok létrehozásának „színtere”. Számos ellentmondást hordoz magában, ame
lyeknek feltárása a terület objektív jellege ellenére is igen nagy nehézséget jelent. Az bi
zonyos, hogy a jó matematikai teljesítménynek számos összetevője van, amelyek meg
határozottsága különböző mértékű. Vannak olyan összetevők („periférián” lévő összete
vők), amelyek elengedhetetlenül szükségesek a kiváló matematikai produktum létreho
zásához, ugyanakkor meglétük mégsem elegendő. Szükséges a „centrális” helyzetben lé
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vő kreatív, következtetéses és mennyiségi gondolkodás magas szintű alkalmazása. Hipo
tézisünk szerint ahhoz, hogy valaki kiváló matematikai produktumot hozzon létre, vagyis 
matematikai teljesítménye jó legyen, az egyik legfontosabb összetevő a kreatív gondol
kodás: a matematikából jó képességűnek mondható diákoknál elsősorban a divergens 
gondolkodást megcélzó tesztek eredményei várhatók jobbnak, mint a begyakorlott és al
goritmizált megoldásokat igénylő rutinszerű feladatokat tartalmazó tesztek eredményei. 
Ilyen vonatkozásban, a matematikai teljesítmény szempontjából a kreatív feladatokat 
tartalmazó feladatsort meghatározóbbnak tartottuk, mint a monoton és egyhangú műve
leteket igénylő -  rutinszerű -  próbákat (pl. számolási próba). Nagy jelentőségűnek ítél
tük meg a következtetéses gondolkodást átfogó számsor (induktív gondolkodás), vala
mint a verseny-feladatokat tartalmazó feladatsorokat; továbbá a mennyiségi gondolko
dást reprezentáló szöveges feladatsort. A minta érzékenysége miatt az alábbiakban meg
fogalmazásra kerülő megállapítások megbízhatósága a nagymintás vizsgálat elvégzése 
után jelenthető ki nagyobb biztonsággal.

A kreativitás meghatározottsága a matematikai teljesítmény vonatkozásában csak a 
tizenegyedikes mintában mutatkozott meg, (n=0,749; p<0,01), ellentétben hipotézisünk
kel, amelyben a matematikai képesség legjelentősebb összetevőjének tekintve dominan
ciáját mindkét korosztály esetén vártuk. A kreativitás ugyanis, mint alkotó gondolkodás 
képessé teszi az embert, hogy meglepő, érdekes produktumokat hozzon létre {Szabó, 
1997), a legtöbb matematikai problémánál a megoldáshoz éppen ilyen, nem megszokott 
gondolkodásmódra van szükség.

A számsor teszt a logikai következtető képesség tipikus jellemzőit megadva (a fejlett 
absztraháló képesség, a funkcionális jellegű gondolkodás, különböző lánc-konklúziók 
megfogalmazásának a képessége és az elég magas koncentráló képesség) mindazokat a 
képességeket átöleli, amelyek szükségesek lehetnek a jó matematikai teljesítmény eléré
séhez. Relevanciája egyik korosztály esetén sem meglepő (r=0,871, //<0,01 ; /-=0,777, 
//<0,01), hiszen a tanulók elsősorban kidolgozott példák segítségével induktívan ta
nulnak. A példa lépéseit követve általánosítják vagy elvonatkoztatják az adott készség 
tekintetében a helyes eljárást.

A VERSENY (r = 0,569, p < 0,01 ; r = 0,615, p < 0,01) és a SZÖVEGES (/=0,704, 
//<0,01; r=0,816,//<0,01) feladatsorok dominanciája is megmutatkozott.

Az egyszerű számolási próba az általános matematikai teljesítménnyel egyik korosz
tály esetén sem mutatott szignifikáns kapcsolatot, a RUTH tesztnél tapasztalt összefüg
gés hiánya azt jelentheti, hogy a matematikai képesség szempontjából az egyszerű szá
molási próba nem releváns.

A faktoranalízis eredménye mind a két korcsoportnál azt mutatta, hogy a vizsgált te
rület már két faktorral is jól magyarázható, de ez a két faktor a két korosztály esetén más 
és más. A hetedikes mintában az első faktort a SZÁMSOR, a GEOMETRIA és a SZÖ
VEGES, a második faktort pedig VERSENY és a KREATÍV feladatsorok adták. Az első 
látens változó tartalma szerint olyan képességekben manifesztálódik, amelyek tanulás és 
gyakorlás útján magas szintre fejleszthető, azaz valamiféle mechanikus meghatározott
ságra utal. A második faktor a kreatív, flexibilis gondolkodásmódot reprezentálja.

A tizenegyedikes mintában az első faktorhoz a GEOMETRIA, a KREATÍV és a 
SZÖVEGES feladatsorok, míg a másik faktorhoz a SZÁMSOR, a VERSENY és a
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RUTH feladatsorok tartoztak. Itt az első faktor fogta át mindazokat az összetevőket, 
amelyek a nem mechanikus, lépésről-lépésre elsajátítható és tanulható gondolkodásmód
dal azonosíthatóak, míg a második faktort inkább a mechanikusabb, gyakorlás által fej
leszthető képesség-komponensek dominanciája jellemzi.

Hipotézisünkben a geometriai szemléletmódot nem tartottuk a matematikai teljesít
mény fontos összetevőjének, mivel a térszemlélet hiánya általában csak a matematikai 
anyagnak egy meglehetősen szűk részénél a térgeometriában támaszt nehézséget. így a 
matematikai képesség szempontjából relevanciája nem értelemszerű, ám szignifikáns 
megjelenése mindkét korosztálynál szembeötlő. A szakirodalom alapján a matematikai 
tehetség identifikációjában egyik irányelv az, hogy számos, a matematikai képességet 
mérő eljárás geometriai rejtvényből áll (Gyarmathy, 2001).

A kapott eredményeket összevetve (a leíró statisztikában kapott eredményekkel is 
összhangban) az látszik, hogy a matematikai gondolkodásmód fejleszthető; az életkor 
determinisztikusán meghatározza a matematikai teljesítményt. A vizsgálatban felvett fe
ladatsorok területei közül a kreativitás az, ahol legmarkánsabban mutatkozik meg a fej
lődés; a hetedikes mintában a százalékos átlagteljesítmény 21,21%, míg a tizenegyedikes 
mintában 51,84% volt. A korreláció és a faktoranalízis vizsgálatainak eredményei is 
alátámasztják a kreativitás fejleszthetőségét. A matematika oktatásának -  bár a szaktu
domány szempontjából fontos ismereteknek hangsúlyt kell kapnia -, hajtóereje az intuí
ció és az alkotókedv. Nem szabad megragadni azon a szinten, hogy a matematikát úgy 
tekintsük, mint definíciókból és posztulátumokból levezetett tételek rendszere. Ha ez 
ugyanis igaz lenne, és a matematika-oktatásban erre helyeznénk a hangsúlyt, akkor a 
matematika definíciókkal, szabályokkal és szillogizmusokkal való játék lenne, minden 
cél és értelem nélkül. A matematika azonban az emberi gondolkodás egy olyan jelleg
zetes terméke, amelyben a legtisztábban fejeződik ki a megfigyelő értelme, a vállalkozó 
kedve és az esztétikai érzéke (Courant és Robbins, 1966). A matematika minden más tu
dománynál élénkebb képzelőerőt tételez fel azoknál, akik új felfedezésekkel hivatottak 
gyarapítani ezt a tudományt. A gondolatok tisztasága egymagában sohasem vezetett új 
felfedezésekhez. A matematikus legjobb műve emelkedett művészet, ami tökéletes, vak
merő, mint a képzelet legrejtettebb álma, világos és egyszerű, mint az elvont gondolat.

A vizsgálat második részében arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen kapcsolat van a 
matematikai teljesítmény és a Raven-teszt által mért intelligencia között. Az adatok ki
értékelése során sem a hetedikes részmintában, sem a tizenegyedikes részmintában nem 
adódott szignifikáns kapcsolat a matematikai összteljesítmény és a Raven-teszt eredmé
nyei között. Ezek után megvizsgáltuk, hogy az egyes matematikai tesztek milyen kap
csolatot mutatnak a Raven-teszttel. A hetedikes mintában a SZÖVEGES, a SZÁMSOR, 
a RUTH és a KREATÍV feladatsoron, míg a tizenegyedik évfolyamon csak a SZÖVE
GES feladatsoron elért eredmény magyarázott szignifikáns darabot a függő változó hete
rogenitásából. A SZÖVEGES feladatsor meghatározottsága meglepő, ugyanis a SZÖVE
GES feladatsor a mennyiségi gondolkodást reprezentálva, a matematikai tulajdonságok 
és relációk ismeretére épül, azaz konkrét matematikai anyaghoz köthető. A SZÁMSOR 
feladatsorral való szoros kapcsolat csak a hetedikes mintában mutatkozott meg, pedig ez 
a teszt a logikai következtető-képesség tipikus jellemzőit, a fejlett absztraháló képessé
get, a funkcionális jellegű gondolkodást, különböző lánc-konklúziók megfogalmazásá
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nak képességét és az elég magas koncentráló képesség-összetevőket mozgatja meg. A 
Raven-teszt megoldásához is a fent említett logikai következtető-képességre van szük
ség. A hetedikes mintában a KREATÍV feladatsorral is szignifikáns kapcsolat mutatko
zott. Míg az intelligenciateszt a konvergens gondolkodást mozgósítja, addig a kreativitás 
a divergens gondolkodással hozható kapcsolatba, vagyis a kreativitás és az intelligencia 
egymástól eltérő fogalomnak tekinthető. A kreativitás és a Raven-féle intelligencia kö
zött megmutatkozó kapcsolatnak az lehet a magyarázata, hogy a legtöbb kreatív gondol
kodó egyben igen értelmes is.
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A matematikai képesség összetevőinek vizsgálata és kapcsolata az intelligenciával

ABSTRACT

SZILVIA VINCZE: RESEARCH INTO THE COMPONENTS OF MATHEMATICAL 
ABILITY AND ITS CONNECTION WITH INTELLIGENCE

Mathematics systematises, creates axioms, obtains formulae, demonstrates theses, and 
introduces new concepts. A sharp and flexible-minded person with minimal preliminary 
knowledge on the topic can get down to its exploration and can be absorbed in problem 
solving. However, mathematics remains an unknown and unfathomable area for some people 
during their whole lifetime, while it becomes the „arena” of creating excellent products for 
others. It is obvious that mathematical talent has several components of differing degrees of 
importance. These basic abilities are indispensable for anyone to be good at mathematics, but 
are not sufficient for anyone to become a mathematical talent. This requires the high-level 
application of creative, deductive and quantitative thinking. The aim of this study is to 
examine the components of mathematical ability and the analysis of the relation between 
mathematics and intelligence in the context of particular mathematical sub-skills. The results 
of a preliminary investigation of this field are presented. The sample consisted 112 subjects, 
into two age groups (13- and 17-year-olds). The results of the preliminary investigation 
proved that the qualities relevant regarding mathematical ability are creativity, deductive 
reasoning and quantitative thinking. The correlation between the Raven intelligence test and 
mathematical ability proved to be strong, which cannot be considered a tendency-like 
relationship. As regards sub-skills, the Raven test had a strong correlation with the number 
series tasks, which assess inductive thinking.

Magyar Pedagógia, 103. Number 2. 229-261. (2003)

Levelezési cím / Address for correspondence: Vincze Szilvia, H—4032 Debrecen, Görgey u. 
16., VII/56. E-mail: vincze@atc.unideb.hu

261

mailto:vincze@atc.unideb.hu




KÖNYVEKRŐL

International Review of Education
Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Revue Internationale de L’Education 
Főszerkesztő: Christopher McIntosh. (2003-i) Szerkesztőség: UNESCO Institute of 
Education, Hamburg, Németország. Kiadó: Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 
Hollandia. Megjelenik évente négyszer.

Ez a lap egymagában is történelem, mégpedig a német -  tágabb értelemben pedig az európai -  pedagógia utób
bi hetven évének történelme. 1931-ben alapította F ried r ich  S c h n e id e r  (1881-1974), a kölni egyetem tanára. 
Kezdettől fogva két szerkesztője volt: S ch n eid er  (Köln, Németország), valamint P au l M o n ro e , a New York-i 
Columbia Egyetem (T e a c h e r s  C o lle g e )  tanára. Eredetileg német címe volt (ugyanaz, mint ma), amelyet az an
gol (In te rn a tio n a l E d u c a tio n  R e v ie w ) , illetve a francia (R e vu e  I n te rn a tio n a le  d e  P é d a g o g ie )  követett. Alapító
jának első szándéka az volt, hogy megalapozza a neveléstudomány akkor új ágát, az összehasonlító (nemzetkö
zi) pedagógiát. Nemzetközi pedagógián azonban az első szerzők -  köztük Jean  P ia g e t -  nemcsak a neveléstu
domány egy új ágát értették, hanem annál sokkal többet: nemzetközi együttműködést a gyakorló pedagógusok 
és az elméleti emberek között, illetve oktatásügyi kitekintést elsősorban Európára, később pedig csaknem az 
egész világra. Ennek jegyében a lap nem szűkült le a közoktatásra vagy az iskolákra, hanem kezdetektől külön- 
számokat jelentetett meg például az oktatás és a munka, a szakképzés és a gazdaság, vagy az egyházi nevelés 
és a világbéke kapcsolatáról. A lapnak különleges jelentőséget adott a korabeli német pedagógiai kiadványok 
között, hogy három -  később még több -  nyelven közölt írásokat; méghozzá azoknak az országoknak a nyel
vén, amelyekkel Németország történetileg már annyiszor hadban állott.

1933-35 között -  H itle r  hatalomátvételének első két évében -  S c h n e id e m e k  még sikerült megőriznie lapja 
függetlenségét. 1935-ben azonban a lapot át kellett alakítani. Megváltozott a lap címe (kimaradt belőle a „tu
domány”), így az új cím In te rn a tio n a le  Z e itsch rift f ú r  E rz ie h u n g  lett (N e m ze tk ö z i N e v e lé s i S z e m le ) . A z  alapító 
főszerkesztőt leváltották, és a lap átkerült Berlinbe, ahol új kiadót és új szerkesztőt kapott. Természetesen 
megváltozott a lap szellemisége is, és minden eddiginél szorosabban igazodott a nemzeti szocialista oktatáspo
litikához, amelyben a nevelés céljait nem a nevelésfilozófia határozza meg (értékelméleti pedagógia), hanem a 
német állam szükségletei, amelyből az úgynevezett közösségi nevelés következik. Az amerikai főszerkesztő 
azonban egyelőre még megmaradt. Ezért a lap nemcsak propagandisztikus hangvételű cikkeket közölt, hanem 
időről-időre nemzetközi összeállításokat és kitekintéseket is. 1938-ban az amerikai főszerkesztőt felváltotta 
I sa a c  D o u g h to n , kéthavonta jelent meg, és fokozatosan a nemzeti szocialista nevelési eszmék nemzetközi ter
jesztőjévé kezdett válni. Az angol és a francia szerzők tanulmányai és könyvismertetései azonban még mindig 
a korabeli európai nevelési gondolkodást és gyakorlatot tükrözték, valamint egyre markánsabban különültek el 
a német nyelvű cikkektől.

A háború kitörésétől kezdve azonban a folyóirat arculata egészen megváltozott. Igaz, hogy a háború első 
éveiben még mindig jelentek meg benne cikkek angolul (például az indiai oktatásról) vagy franciául (a genfi 
Bureu Internationale d ’Education-ról), illetve francia helyett olaszul is, a szövetséges Olaszország oktatásügyé
ről. 1943-ban azonban már csak német nyelvű cikkeket közölt, amelyek a Szovjetunió, Franciaország, Anglia,
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sőt Amerika iskoláinak háborús problémáit állítják szembe a náci nevelésügy fölényével. 1943-tól a lap átme
netileg szünetelt.

Négy évnyi szünet után 1947-ben ismét megjelent a folyóirat. Főszerkesztője újra az alapító S c h n e id e r  lett. 
A folyóirat Salzburgban (Ausztria nyugati megszállási övezetében) jelent meg, ahol Schneider összehasonlító 
pedagógiai intézetet is szervezett. S c h n e id e r  visszaadta az újra indított lapnak az eredeti három nyelvű címet. 
Keresztény konzervatív szellemben kezdte szerkeszteni, mert úgy találta, hogy az egyetlen társadalmi erő, 
amely érintetlen tudott maradni a náci ideológia befolyásától, a Katolikus Egyház volt. Ezért az újra indult lap 
sok írást közölt a keresztény nevelésről és az egyházi iskolázásról. Ez az irányzat azonban nem bizonyult tar
tósnak, és Schneider, az alapító főszerkesztő 1951-ben be is szüntette a lap megjelentetését.

A lap 1955-ben indult újra mint az UNESCO hamburgi Neveléstudományi Intézetének (UIE, Unesco 
Institute of Education) a lapja. Főszerkesztője a Hamburgi Egyetem összehasonlító pedagógiai tanszékének 
akkori vezetője, a nemzetközi szerkesztőbizottság elnöke pedig az egykori alapító, F rie d r ic h  S c h n e id e r . A 
szerkesztő bizottság tagja lett többek között R o g e r  G a l (Párizs) és M . J . L a n g ev e ld  (Utrecht, Hollandia). A lap 
német címe az eredeti maradt, az angol és a francia cím a jelenlegire változott, és azóta az angol cím az első. A 
lapot Hollandiában adták ki (M . N ijh o ff , Hága).

Az 1955-ös újra indulás óta a lap egyszerre három közönséghez kíván szólni: gyakorló pedagógusokhoz, 
oktatáspolitikusokhoz és a kutatókhoz. A gyakorló pedagógusok számára nemzetközi összehasonlításokat kö
zöl angolul, vagy németül, vagy franciául (a másik két nyelven az illető cikket röviden összefoglalják) a taní
tásról, a tanulásról és az iskolai életről. A gyakorló pedagógusoknak szóló cikkeket -  az UIE profil váltása so
rán -  fokozatosan fölváltották a felnőttoktatási cikkek. Az 1980-as évek vége óta a lap a nemzetközi felnőtt- 
oktatás reprezentatív lapjává vált. Tanulmányai mind gyakrabban jelennek meg angolul -  egyre kevesebb a 
német vagy a francia nyelvű cikk - ,  és az összefoglalókat nemcsak a másik két nyelven közük, hanem angolul 
és oroszul is.

Az oktatáspolitikusoknak szóló cikkek eredetileg az oktatásügy fejlődésének nemzetközi vagy pedig vi
lágméretű tendenciáit tárták föl. Az 1970-es évektől kezdve azonban a lap érdeklődése fokozatosan áttevődött 
a harmadik világ (volt gyarmati országok) oktatásügyére és oktatáspolitikájára. Azóta a lap elsősorban olyan 
oktatáspolitikai eseményeket és tendenciákat mutat be, amelyek a harmadik világból indulnak ki, vagy elsősor
ban a  harmadik világot érintik.

A kutatóknak szóló cikkek eredetileg a neveléstudomány valamennyi ágában végbemenő közös tendenciá
kat mutatták be. Az 1960-as évektől kezdve azonban egyre tudatosabban összehasonlító jelleget öltött, úgy
hogy sokan ma az összehasonlító pedagógia egyik reprezentatív lapjának tekintik.

A tanulmányok mellett a lap -  a  profdjába vágó -  könyveket is ismertet könyvszemle rovatában. A szer
kesztő bizottság nyilatkozata szerint intézeti lap, amelyet azonban független szerkesztő bizottság felügyel, cik
keit pedig fölkért lektorok lektorálják. Pedagógiai intézetek, pedagógusképző intézmények, oktatásügyi mi
nisztériumok, NGO-k (nem kormányzati szervezetek) és minden szakmabeli érdeklődésére számot tart világ
szerte. Nemzetközi fómm az oktatáspolitikai kérdésekről, oktatásügyi trendekről és a tanulásról szóló tudomá
nyos információk számára. A lap különösen az élethosszig tartó tanulás kérdéseire figyel.

Az International Review of Education nem sokkal az újra indulása után megérkezett Magyarországra is. A 
lap nemzetközi tanácsadó testületének egyik tagja Á g o sto n  G y ö r g y , a szegedi József Attila Tudományegyetem 
(m a Szegedi Tudományegyetem) tanára lett. A lapot az 1960-as évek végétől kezdve visszatérően ismertette 
előbb a Magyar Pedagógia, jóval később pedig az Educatio c. folyóirat, amellyel az IRE lapcserében áll. 
Tudásszintmérés világszerte címen a lap különszámát -  amely az első nemzetközi teljesítményméréseket mu
tatta be -  fordításban jelentette meg a Tankönyvkiadó A pedagógia időszerű kérdései külföldön sorozata.

A 49. évfolyam (2003) 1 .-2. (összevont) száma tematikus szám, amelyet M a rk  B ra y , a hongkongi egyetem 
összehasonlító pedagógia professzora vendégszerkesztett (Comparative Education: Continuing Traditions, 
New Challenges, and New Paradigms). A tematikus szám az összehasonlító pedagógia 11. világkongresszusá
nak { K o r e a ,  2001) válogatott előadásait tartalmazza.
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Az elméleti és módszertani megközelítés témakörében D. N. Wilson, az összehasonlító Pedagógiai Világ
tanács (WCCES, World Council of Comparative Education Societies) mostani elnöke a kommunikáció új esz
közeire hívja föl a figyelmet. Ezek az új eszközök -  elsősorban a legújabb információs és kommunikációs 
technológiák (ICT) -  a szerző szerint alapjaiban változtatják meg a komparatisták mozgásterét. E komparatis- 
ták eredetileg levélben cserélték ki tapasztalatikat és fölfedezéseiket, ezért az összehasonlítások ismeretanyaga 
csak lassan nőtt. Ma, a globalizáció világában beláthatatlanul gyorsan növekszik és avul el. Vajon fölöslegessé 
teszi-e mindez a korábbi (hangalapú, papíralapú) információ hordozókat. Wilson szerint nem -  eddigi tapasz
talataink arra utalnak, hogy egymásra fognak rétegeződni, együtt fognak élni. És ez fontos, már csak a tudo
mányág (összehasonlító pedagógia) szigorúbb és a mainál tudományosabb összeszerveződése és önmeghatáro
zása miatt is.

Az összehasonlító oktatáspolitika témakörében Szibéria és az orosz távolkelet, az Egyesült Államok, 
Nagy-Britannia és Japán, valamint Kína és India reformfolyamatainak összehasonlításait olvashatjuk. Közülük 
-  már csak a közvetlen érintettség okán is -  Wolfgang Miner tanulmányát emeljük ki, aki a közép- és kelet
európai oktatáspolitikai változásokat tekinti át az 1990-es évtizedben. A szerző egyfelől Lengyelország, a Cseh 
Köztársaság és Magyarország oktatáspolitikai változásait mutatja be, másfelől mindezt az Oroszországban le
játszódó változásokkal hasonlítja össze a következő területeken: decentralizáció, privatizáció és az oktatásügy 
finanszírozása, szerkezeti reformok, tartalmi (tantervi) reformok, vizsgák, értékelés, elszámoltatás. Sajátos 
együttélés fedezhető föl ezekben az oktatáspolitikákban a modernizáció és a konzervativizmus között: egyfelől 
előretekintés az Európai Unió felé, másfelől visszafordulás a világháború előtti hagyományokhoz. Oroszország 
esete azonban más. Itt ugyanis nincs olyan egyértelmű korszak, amelyre vissza lehetne utalni. Ezért az orosz 
oktatáspolitikusok sajátos történetét konstruálják (rekonstruálják) meg a szovjet érának, s ebből válogatnak ki 
követendő pozitív elemeket (szerzőnként mást és mást).

Az összehasonlító iskolakultúra körében (iskolák, tanítási és tanulási stílusok egybevetése) jellegzetes ke
let-nyugati összehasonlításokat olvashatunk (koreai és amerikai gyerekekről, a gyermekkor ideológiáiról, a 
szakképzéssel kapcsolatos ázsiai elvárásokról, a modernizáció előnyeiről és hátrányairól nyugat-európai és ke
let-ázsiai összevetésben). Közülük a gyermekkor Amerikában elterjedt ideológiáiról szóló kutatást mutatjuk be 
(D. M. Hoffmann). A gyerekről -  szükségleteiről, fejlődéséről, a felnőttek ebben játszott szerepéről -  vallott 
nézetek mindenhol -  így az USA-ban is -  az adott közösségek kultúrájának szerves része. Néhány családi és 
gyerekújság elemzése alapján a szerző azt állapítja meg, hogy az uralkodó gyerekfelfogás Amerikában az önki
fejezés szabadságát a gyerek autonómiáját, a hatalommal kialakított kapcsolatát, valamint a gyerekkori fo
gyasztási szokásokat (mindenfélét) foglal magában. Ez jellegzetesen különbözik más kultúrák gyerekképétől 
(pl. Japán). Az amerikai gyerekfelfogás, állapítja meg a szerző, negatív hatással van a gyerekjóléti szolgálatok
ra, mert túlzott önállóságot föltételez és vár el a gyerekektől. Minthogy a nemzetközileg elterjedt neveléspszic
hológiai vizsgálatok mélyén is az amerikai gyerekkép rejlik, e neveléspszichológiai eredmények sem alkal
mazhatók fönntartás nélkül más kultúrákban felnövő gyermekekre.

A vendégszerkesztő bevezető tanulmánya az összehasonlító pedagógia fejlődésére tekint vissza az 1960-as 
évek közepétől (nyilván pályára kerülésétől) kezdve az 1990-es évek végéig. Ami lelkesítő lehet, az a kompa- 
ratisztika elterjedtsége, mind földrajzilag (Ázsia, Óceánia), mind pedig diszciplinárisán (oktatáspolitikai, sta
tisztikai, pedagógiai stb. összehasonlítások). Ami viszont elgondolkodtató, az az összehasonlító pedagógia dif
fúz jellege: mindenben minden összehasoniítás és összehasonlítható. Rossz ez? Jó ez? Aki a tudomány meg
határozásával bajlódik -  például mert tanítani szeretné - ,  az nemigen tud mit kezdeni az összehasonlító peda
gógiával, s úgy tetszik, egyre kevésbé tud. Aki viszont műveli -  úgy értem, vizsgálatokat végez, összehasonlí
tásokat készít - ,  az megnyugodhat. A pozitivista jellegű statisztikai elemzések mellett -  sőt, lassan azok helyett 
is -  most már csakugyan elérkezett az iskolai gyakorlat és az oktatáspolitikai döntések nemzetközi megalapo
zásának kora.

Kozma Tamás
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A Magyar Pedagógia a „Tanulmányok" rovatban tudományos szakcikkeket jelentet 
meg. A tágan értelmezett neveléstudomány minden területéről közöl tanulmányokat, em
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zamosan más folyóirathoz nem nyújtja be. A Magyar Pedagógiában való megjelenés 
szempontjából nem számít előzetes publikációnak a zárt körben, kéziratos sokszorosí
tásként való terjesztés (belső kiadvány, kutatási zárójelentés, konferencia előadás stb.).

A megjelent tanulmányok szerzői megőrzik azt a jogukat, hogy tanulmányukat a Ma
gyar Pedagógiában való megjelenés után másutt (gyűjteményes kötetben, más nyelven 
stb.) újra közöljék.

A kéziratokat magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani. Más nyelveken benyújtott 
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sok jelennek meg, melyekre a tudományos közleményekkel szemben támasztott követel
mények nem vonatkoznak.
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A RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG FEJLŐDÉSÉNEK  
KRITÉRIUMORIENTÁLT FELTÁRÁSA

Nagy József
Szegedi Tudományegyetem, MTA Képességkutató Csoport*

A rendszerező képesség kutatásának legfontosabb előzménye a Piaget-féle „osztályok és 
viszonyok logikája” (Piaget, 1969; Inhelder és Piaget, 1967), amely meghatározott mű
veletrendszer. A művelet (az absztrakt algebra fogalma) halmazelemek egymáshoz ren
delési (hozzárendelési) szabálya. Az „osztály” a halmazelméletre, a „viszony” a reláció
elméletre utal. A „logika” egyrészt a köznyelvi értelemben vett logikus gondolkodásra 
vonatkozik, másrészt pedig arra, hogy a logikai műveletek az „osztályok és viszonyok” 
műveletrendszerének nélkülözhetetlen elemeit képezik. Ez a matematikai alapokra épülő 
kutatás fordulatot eredményezett a korábbi megközelítésekhez képest. Világszerte kiter
jedt elméleti és empirikus kutatások valósultak meg, amelyek közül pedagógiai szem
pontból különösen fontosak az egyes műveletek elsajátítási folyamatainak feltárásai 
(Kingma, 1983). A múlt század utolsó évtizedeiben a klasszikus Piaget-elmélet „neo” 
irányzatként éledt újjá, amely pedagógiai szempontból új, hasznosítható ismereteket 
eredményezett (Demetriou, Shayerés Eflclides, 1992).

A hetvenes években a Szegedi Tudományegyetemen a megújuló Piaget-kutatásokhoz 
kapcsolódva az alapvető kognitív témakörökben sajátos kutatások kezdődtek. Ezek egyi
ke volt a Piaget-féle osztályok és viszonyok logikája nevű témakör. A kutatás tartalmi 
sajátossága, hogy a müveletrendszer működését lehetővé tevő pszichikus rendszert állí
tottuk középpontba, amit műveleti képességnek neveztünk, az egyes műveleteket pedig 
műveleti készségeknek. A „műveleti” jelzővel azt kívántuk hangsúlyozni, hogy a fent 
említett matematikai alapokra továbbra is támaszkodunk. Ugyanakkor a képességek és a 
készségek mint pszichikus rendszerek sajátos működésűek, amelyek megismeréséhez az 
absztrakt matematikai szabályok (műveletek) fontos támpontok, ám a képességek és a 
készségek nem pusztán műveletek, hanem reális (visszacsatolással működő) pszichikus 
szabályozási rendszerek.

A kutatás módszertani sajátosságát az eredményekről megjelent könyvből vett idézet 
szemlélteti: „A hetvenes évek első felében arra a következtetésre jutottunk, hogy a ké
pességek, a gondolkodás hatékonyabb fejlesztésének legfontosabb feltétele az erőfeszíté
sek, az előrehaladás értékelhetősége. Erre a célra sem a klasszikus pszichometria, sem a 
Piaget-féle klinikai módszer nem bizonyult alkalmasnak. Az utóbbi rendkívüli időigé
nyessége miatt tömeges vizsgálatokra nem használható, de a kapott kvalitatív adatok sem

Az országos reprezentatív felmérést a KÁOKSZI szegedi Mérési Központja végezte.
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alkalmasak arra, hogy az iskolába lépő, egymást követő korosztályok közötti fejlettség
beli azonosságot vagy a különbség mértékét segítségükkel kimutassuk. A klasszikus 
pszichometria segítségével a különbségek és mértékük a populáció átlagához viszonyítva 
értékelhetők ugyan, az ilyen adatoknak azonban minimális a diagnosztikai értéke. A pe
dagógiai munkát az olyan értékelés tudná jobban segíteni, amely arra adna választ, hogy 
a célhoz, kritériumhoz képest mit értünk el, illetve elősegítené olyan célok, kritériumok 
kidolgozását, amelyek azt mutatják meg, hogy adott készség, képesség, gondolkodási 
művelet milyen jellemzők esetén mondható kialakultnak” (Nagy, 1987. 7. o.; 1990. 9. o.).

Ez az idézet azt mutatja, hogy csírájában már a hetvenes években jelen volt a kilenc
venes években kibontakozó (Nagy, 1993, 1994a, 1994b 200a, 200b, 2000c, 2001, 2003a, 
2003b; Nagy, Fazekasné, Józsa és Vidákovich, 2002), a jelenlegi tanulmány címében is 
jelzett kutatási, fejlesztési irány: a kritériumorientált kutatás, fejlesztés, a kritériumori
entált pedagógia lehetősége. Ám akkor még a készségek, képességek fejlődésének diag
nosztikus feltérképezésére irányultak a kutatásaink (Nagy, 1971, 1980, 1987; Orosz, 
1972; Csapó, 1988; Vidákovich, 1990). Eközben az etológiái kutatások és a kognitív for
radalom eredményei lehetővé tették, hogy az előzmények és az újabb empirikus kutatá
saink alapján elvégezzük a kritériumorientált kutatás, fejlesztés alapozását.

A címben szereplő kritériumorientált feltárás négyféle kritérium tisztázását írja elő.
(1) Az eredményesebb képesség- és készségfejlesztés érdekében ismernünk kell 

összetevőiket mint kiépülési kritériumokat, amelyekhez viszonyítva a kritériumorientált 
értékelésre alkalmas eszköz segítségével megtudhatjuk, hogy hol tart a tanuló az össze
tevők elsajátításában (melyek működnek már és melyeket kell még fejleszteni). ,,A rend
szerező képesség szerveződése” cím alatt a kiépülési kritérium összetevőinek feltárásáról 
lesz szó.

(2) Az elsajátítás négyféle szabályozási szinten valósulhat meg: neurális, tapasztalati, 
értelmező és önértelmezö szinten (Nagy, 2003). Tisztázni kell, hogy melyik szabályozási 
szint elsajátítási folyamatait kívánjuk kutatni, illetve mérni. Az értelmező szinten a mű
ködés szabályait is ismemi kellene. Tekintettel arra, hogy a rendszerező képesség és kész
ségei működési szabályaira nem számíthatunk, ezért csak a tapasztalati szint jöhet szóba 
mint kritérium. Ezen belül perceptuális és fogalmi szint különböztethető meg. Tanulmá
nyomban a 10-16 évesek rendszerező képességének fogalmi szintű fejlődését vizsgálom. 
Korábbi kutatásokból a perceptuális szintről is vannak adatok, amelyekből majd össze
hasonlító szemléltetésül idézni fogok.

(3) A tapasztalatnak, a memóriakutatásoknak megfelelően (Baddeley, 2001) három 
tartóssági kritérium közül célszerű választani: aktuális (a felhasználás után törlődő), 
időleges (néhány nap, hónap, év múlva elfelejtődik és többé nem aktiválódik), állandó
sult (évtizedekig, esetleg az életünk végéig bármikor aktiválható, használható) tudás kö
zött tehetünk különbséget. A rendszerező képesség állandósult tudássá fejlesztendő és az 
állandósult tudás kritériumával értékelendő. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálatra nem lehet 
előzetesen felkészülni, a mérés tárgya csak a felmérés időpontjában válhat ismertté. Ez a 
feltétele annak, hogy csak az állandósult tudás aktiválódjon. Ez a tanulmány a rendszere
ző képesség állandósult tartósságú fejlődéséről szól.

(4) Az optimális használhatóság kritériuma az ember által elérhető optimális műkö
dés, elsajátítás, begyakorlottság jellemzője (részletesebben lásd később).
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A rendszerező képesség fejlődésének kritériumorientált feltárása

Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy az új kutatási eredményeket felhasználva is
mertesse a rendszerező képesség komponensrendszerét, annak szerveződését, kiépülésé
nek rendjét, az analitikus diagnózisra alkalmas kritériumorientált értékelő eszközt, a 
rendszerező képesség és készségeinek kritériumokhoz viszonyított elsajátítási folyamatát 
a 10-16 évesek körében. Befejezésül pedig az eredményesebb elsajátítás lehetőségeire és 
feltételeire mutasson rá.

1. A rendszerező képesség szerveződése

A XXL század és nevelés című könyvemben {Nagy, 2000. 112-114. о.) a rendszerező 
képesség a körülhatárolt értelemben vett gondolkodás komplex képességének egyik egy
szerű képessége. Funkcióját tekintve az ilyen értelemben vett gondolkodási képességnek 
köszönhetően meglévő tudásból új tudást hozhatunk létre. A konvertáló képesség sokféle 
készsége a meglévő tudás átalakítását teszi lehetővé (ilyen például a fordítás, a mérték
váltás készsége). A logikai képesség meglévő fogalmi információk kapcsolatai által teszi 
lehetővé új ismeret létrehozását (például a szillogisztikus következtetés készsége). A 
kombinatív képesség meglévő információk alapján a szóba jöhető összetételek előállítá
sát valósíthatja meg (például a variálás készsége). Ebbe a sorba tartozik a rendszerező 
képesség, amely a dolgok és viszonyaik, illetve a meglévő információk és viszonyaik (re
lációik) felismerésével és elrendezésével teszi lehetővé új tudás létrehozását (ilyenek 
például az összehasonlítás, a halmazba sorolás, a sorképzés készsége).

Felismerő rutinok, felismerés

Az állatvilág és az ember túlélésének alapvető kiinduló feltétele a dolgok és viszo
nyaik felismerése. Ez általános öröklött adottság, amely öröklött (a fejlettebb fajok ese
tében öröklött és tanult), specifikus perceptuális felismerő mechanizmusok (rutinok) által 
nyilvánul meg (az ember esetében a felismerés verbális, fogalmi szinttel egészül ki). 
Ezért előbb idézzük föl az öröklött perceptuális felismerő rutinok szerveződését, műkö
dését, funkcióját, majd a tanult perceptuális rutinok, végül pedig a verbális felismerő ru
tinok jellemzőit. Mindezek alapján vehetjük számba a rendszerező készségeket (műve
leteket) és ismerhetjük meg szerveződésüket, működésüket, aminek köszönhetően lehe
tővé válik fejlődésük, elsajátításuk (a rendszerező képesség fejlődésének, elsajátításának) 
kritériumorientált, diagnosztikus feltárása.

Az etológiái kutatások részletes ismeretekkel szolgálnak az öröklött perceptuális fel
ismerő mechanizmusokról (Csányi, 1994). Ha a nőstény specifikus sajátságát (alakzatát, 
képét, szagát, hangját stb.) az állatról leválasztva prezentáljuk, a párosodásra kész hím 
ezt fölismerve közeledik és próbálkozik. A hímben létezik e sajátságnak megfelelő min
tázat (pattern), amely felismerő mechanizmusként működik. A felismerés kényszerűen 
aktiválja a közeledési döntést és késztetést, valamint a kivitelezés öröklött koreográfiáját. 
Ez az öröklött kényszerpályás mechanizmus (fixed action pattern), amely a felismerés, 
döntés, késztetés, kivitelezés megvalósítója. A merev egységgé épülés ellenére megkü
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lönböztethető a felismerő mechanizmus (az ismert/bizonytalan/nem ismert eredmény 
eszköze), az érdekeltségi motívum (az előnyös/közömbös/hátrányos döntés viszonyítási 
alapja), továbbá a jelző-késztető érzelem és a kivitelező mechanizmus. Most csak a felis
merő mechanizmus érdekel bennünket. A leválasztott sajátsággal történő fenti kísérlet 
azt jelzi, hogy a felismerő mintázat a sajátságot magával a nősténnyel azonosítja. Ebben 
az esetben egyetlen sajátság öröklött mintázata oldja meg a nőstény felismerését. Ugyan
akkor ennek a sajátságnak is vannak sajátságai, úgynevezett mikrosajátságai. A prezen
tált sajátság különböző változatait mutatva kísérletileg feltárható, hogy mely mikrosa- 
játságok együttese (a sémaelmélet szóhasználatával élve: sémája) szükséges a felismerés 
megvalósulásához.

Érdemes a felismerő mechanizmusok fontosabb további változatait is figyelembe 
venni néhány példa segítségével (Cziko, 1997). A madarak vészkiáltását például a ve
szély észlelése aktiválja, ami menekülésre késztet és a veszélyt közvetlenül nem észlelő 
madarakban is vészkiáltást, menekülést vált ki. Részletes elemzés nélkül is látható, hogy 
itt egy olyan kényszerpályás mechanizmusról van szó, amelybe kommunikatív funkció 
épült be: információ közlése és közölt információ vétele valósul meg. Az úgynevezett 
fajtárs-felismerő mechanizmus nincs mereven összeépülve valamely specifikus döntés
sel, késztetéssel, kivitelezéssel, vagyis az állatvilágban léteznek „szabad” öröklött felis
merő mechanizmusok is. A pingvinek a fiókák hangjának öröklött általános felismerő 
mechanizmusával rendelkeznek. Ahhoz, hogy a kolóniában a saját fióka hangját képesek 
legyenek felismerni, a születés után a fióka sajátos hangját imprintinggel el kell sajátíta
ni, vagyis az öröklött általános fiókahang-felismerő mechanizmus tanulással történő spe
cifikálására van szükség. A kutya gazdáját felismerő mechanizmusa viszont már tisztán 
tanult szabad mintázat.

Az ember több tucat reflexe képviseli az öröklött merev kényszerpályás mechaniz
mus típusát, amelyek pedagógiai szempontból nem érdemelnek különös figyelmet. Ezzel 
szemben (főleg gyermekkorban) nevelési szempontból rendkívüli jelentősége van az ér
zelmi kommunikáció több tucatnyi adaptív kényszerpályás mechanizmusának (mosoly, 
sírás és hasonlók). Ez viszont nem tartozik a témánkhoz (bővebben lásd Nagy, 2000. 
195-199. o.). A rendszerező képesség elemi komponensei az ember szabad felismerő 
mintázatai, amelyekből sok tízezerrel, talán több százezerrel rendelkezünk. Ezek közül 
néhány tucatnyi öröklött (például az arcfelismerő, a bűzfelismerő mechanizmus), a túl
nyomó többség tanult perceptuális (főleg vizuális és auditív) felismerő mintázat, melynek 
kisebb hányada (néhány tízezer) fogalmi felismerést valósíthat meg (ennek ismertetése 
később következik). Végül érdemes felidézni, hogy a reflexeknél, az érzelmi kommuni
káció komponenseinél komplexebb öröklött kényszerpályás mechanizmusok az ember
ben nem léteznek. A komplex kényszerpályás mechanizmusba beépült felismerő mintá
zat az ember nagyszámú tanult cselekvési szokásában fordul elő (cselekvési szokások el
sajátítására a fejlettebb állatfajok is képesek). A tanult cselekvési szokások adaptív kény
szerpályás mechanizmusok, a feltételek változásával módosulhatnak.

A felismerés megvalósítóját legáltalánosabban felismerő (pszichikus) komponensnek, 
rendszernek nevezhetjük, amelynek vannak funkciói, formai sajátságai, összetevői (ele
mei, komponensei), szerveződései (struktúrái), működései, változásai, viselkedései (a 
környezetével megvalósuló kölcsönhatásai). A felismerő komponenssel több tudomány
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ág, elmélet foglalkozik. Attól függően, hogy mi a megközelítés domináns szempontja, a 
megnevezések különbözőek. A filozófia, a hagyományos pszichológia és a köznyelv a 
leképező funkciót tekintve alapvető jellemzőnek a „képzet” szót használja. A „kép” 
szótő miatt ez a kifejezés egyértelműen a vizuális komponensekre utal. Az általánosítás 
ezért meglehetősen szokatlanul hangzik. Az auditív képzet még könnyen elfogadható, de 
a szagképzet, az ízképzet, a tapintási képzet összetétel, illetve szókapcsolat már zavaró. 
A reprezentációs elméletek is főleg a leképező funkcióból indulnak ki a megnevezéseik
kel (például „ikonikus reprezentáció’). A kognitív pszichológia a (szenzoros, perceptu- 
ális) „mintázat” (pattern) szóval inkább a szerveződésre utal, hasonlóan a sémaelmélet a 
„séma” fogalmával. Az etológia a „mechanizmus” megnevezés használatával a műkö
dést hangsúlyozza. E néhány megnevezés felidézésével azt kívánom jelezni, hogy a fel
ismerő komponensek jobb megismerését az segítené, ha nem az egyes szempontok túlál- 
talánosításával, a többiek mellőzésével, kiszorításával élnénk, hanem valamennyi alap
vető szempont (mint egy-egy szempont) szerinti vizsgálatával. Mielőtt a felismerő kom
ponensek PDP-modell (McClelland, Rummelhart, 1986; Smolensky, 1996; Clark, 1996; 
Pléh, 1997) szerinti ismertetésére rátérnék, szükségesnek véltem az előzmények, az elté
rő szempontú megközelítések felidézését, hogy nyilvánvaló legyen: a PDP-modell is 
csak egyfajta megközelítés, bár a pedagógia számára minden eddiginél fontosabb isme
reteket kínál.

A PDP-modell (parallel distributed processing) a funkcióra (processing = informá
ciófeldolgozás) és a működésre utal. A dolog néhány jellegzetes sajátságáról párhuzamo
san megosztva történik az információfelvétel és feldolgozás. Ennek köszönhetően rend
kívül gyors a felismerés: mindössze a másodperc tört része, legföljebb másodpercnyi idő 
szükséges. A folyamat nem transzparens, szándékosan nem tudjuk működtetni, befolyá
solni: a működés rutinszerű. A PDP-modell szerint működő pszichikus rendszer neve: 
parallel distributed processing network, vagyis hálózat, pontosabban: neurális hálózat. A 
fenti ismertetés és példák szerint ezek a hálózatok lehetnek öröklöttek (ezen belül mere
vek vagy adaptívak) vagy tanultak (ezen belül részben vagy tisztán tanultak), továbbá 
lehetnek kényszerpályás mechanizmusokba kötöttek vagy szabadok.

A továbbiakban a tanult és szabad felismerő információfeldolgozó hálózatra van 
szükségünk, amit kognitív rutinnak nevezünk. A rutin a köznyelvi jelentésnek megfele
lően „automatikus” működésű, de a köznyelvtől eltérően legföljebb másodpercnyi idő 
alatt teljesítő pszichikus komponens, illetve rendszer. (Az eddig tárgyalt felismerő ruti
nok mellett ilyen értelemben vett kivitelező rutinok is léteznek, például egy lépés, egy 
mozdulat, egy szó kimondása, de ezek nem tartoznak a témánkhoz). A PDP-modell sze
rint működő ,kognitív rutinok olyan pszichikus komponensek, amelyek funkciója az in
formációfeldolgozás, szerveződése párhuzamos megosztott hálózat, működése a hálózat 
tagjainak serkentésével, gátlásával, önmódosulása (tanulása) pedig új kapcsolatok lét
rejöttével, a meglévő kapcsolatok erejének (súlyainak) változásával valósul meg" leg
följebb egy másodpercnyi idő alatt (Nagy, 2000. 82. o.). Egyesítő és viszonyító kognitív 
rutint különböztetek meg, amelyek kétféle funkciót teljesítenek: egységképző (konstru
áló) és egységfelismerő, illetve viszonyképző (konstruáló) és viszonyfelismerő funkciót.
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Egyesítő rutinok: egységképzés, egységfelismerés

A  Ge.s/aű-pszichológia (Koffka, 1935; Köhler, 1959) a 20. század első felében a per
cepciót tanulmányozva az észlelés legáltalánosabb jellemzőjének az egységben látást, az 
egyesítést találta. Az észlelés valamennyi felfedezett elve ezt támasztotta alá. Például a 
dolog mint egység kiemelése a környezetből, különálló elemek egységbe foglalása, egy
séggé alkotás hiányzó, nem érzékelhető elemek kiegészítésével. Ez az irányzat (önmagát 
pszichológiának nevezve) törekedett ugyan a percepción túlmutató érvényességre, de bi
zonyított elveinek működését nem tudta megmagyarázni, ezért egyre inkább pszicholó
giatörténete ismeretté vált. A fent idézett különböző tudományágak eredményei, továbbá 
a PDP-modell segítségével a Gestalt-féle elvekre meggyőző magyarázat adható. Szükség 
van még a Miller-törvény (Miller, 1956) figyelembevételére, mely szerint maximálisan 
7 ± 2 elemet tudunk egységként és egyidejűleg különálló elemenként kezelni. Ez gya
korlatilag általában 2-6 elemet jelent. Ennél több elemet a tarsolyelvvel lehet használ
hatóvá tenni. A hasonló elemek egy tarsolyba (halmazba) tartozónak minősülnek, és így 
egy elemmé válnak. Ha a tarsolyokból több van, a tarsolyok kerülnek egy nagyobb tar
solyba (átfogóbb halmazba) és így tovább.

Legyen kiinduló példánk az F betű. Mindenki tapasztalja, hogy szinte korlátlan szá
mú változatban fordul elő. Vannak azonban olyan sajátságai (mikrosajátságai), amelyek
nek minden változatban létezniük kell. Ezek az állandó sajátságok. Például az alsó vagy 
a középső vonalka elhagyása esetén már másfajta egységet kapunk. A középső vonalka 
helyét, szögét, méretét egy bizonyos határig változtathatjuk, de ha például levisszük a 
függőleges vonal aljáig, akkor az F betű megszűnik mint alakzati egység. Példánk eseté
ben az alak úgynevezett topológiai alakzatának mikrosajátságai képezik az egység állan
dó elemeit. Mivel az F betű esetében az állandó mikrosajátságok mennyisége láthatóan a 
Miller-törvény korlátján belül van, ennél fogva valamennyi állandó sajátság a felismerést 
szolgáló sajátság (ezután „felismerő sajátság’) lehet. Ha ennél több az állandó sajátság, 
akkor a legjellegzetesebbek, legfeltűnőbbek válnak felismerő sajátsággá. Egyébként az F 
betű alakváltozataitól és a mozgás alakváltozataitól azonos módon tekint el a felismerő 
rutin. A vágtázó lovat minden alakváltozatáról készült fényképről, avagy a vágta folya
matáról felismerjük a topológiai alakzat állandóságát meghatározó állandó sajátságoknak 
köszönhetően.

Az egységfelismerés a PDP-modell szerint úgy működik, hogy a felismerő sajátsá
gokról párhuzamosan, de elkülönülten beáramló információcsomagok aktiválják e saját
ságoknak megfelelő neurális hálózatot, ami „ismert” érzetként hat, illetve (szokásos szó- 
használattal): ha a memóriában nincs az észleletnek megfelelő képzet, akkor „ismeret
len” érzetként, bizonytalanság esetén pedig „bizonytalan” érzetként nyilvánul meg. A 
párhuzamosan felvehető néhány információcsomag kényszerűen elvonatkoztat az észlelt 
dolog környezetétől és a részleteitől, ugyanakkor az egyidejű párhuzamos felvétel szük
ségszerűen egységbe foglal. A PDP-modell ilyen egyszerű magyarázatot ad a Gestalt- 
féle észleleti egyesítés elveire. Ennél azonban sokkal fontosabb az a kérdés, hogy mi 
szükség van az igen korlátozott számú információcsomag párhuzamos (egyidejű) feldol
gozási módjára, mi ennek az egzisztenciális funkciója, ami nélkül az evolúció nem hozta 
volna létre, nem tartotta volna fenn. Talán az sem túlzás, hogy az állatvilág létrejötte és
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túlélése e nélkül nehezen képzelhető el. A PDP-modell szerint működő egységfelisme- 
rő/-képző mechanizmus/rutin teszi lehetővé a dolgok megkülönböztetését, ami az állatok 
túlélésének kiinduló feltétele. Továbbá az egyidejűleg felvehető információcsomagok 
igen korlátozott száma teszi szükségszerűvé, hogy a felismerő mechanizmus kényszerű
en elvonatkoztasson a hasonló egységek sokféle eltérő sajátságától.

Az etológia által feltárt sokféle öröklött egységfelismerő mechanizmus kivétel nélkül 
ilyen általános egységfelismerő mechanizmus. Ennek legszemléletesebb példája a faj
társfelismerő mechanizmus. Egyes fajok csak erre képesek (például a rajokban úszkáló 
halak): az ilyen hal minden fajtársát a raj azonos elemeként ismeri fel, az egyedeket 
egymástól nem tudja megkülönböztetni. A legtöbb faj rendelkezik ilyen öröklött fajtárs
felismerő mechanizmussal. A fejlettebb fajok csoporttárs-felismerő mechanizmussal is 
rendelkeznek (ilyenek a kisebb csoportokban élő állatok: például az oroszlánok, a maj
mok vagy a patkányok). Ez a fajtársfelismerés öröklött avagy tanult konkretizálása. Vé
gül léteznek egyedfelismerésre is képes fajok. Ebben az esetben a fajtársfelismerő me
chanizmus tanulással egészül ki az egyed néhány állandó sajátságának hálózatával. Ilyen 
például a fent említett anyapingvin impriníiftggel megtanult saját fiókahang-felismerő 
mechanizmusa.

Halmazelméleti fogalmakkal leírva: az univerzum D halmaz D elem (más szavakkal: 
halmaz Э részhalmaz Э elem) hierarchia perceptuális létét láthatjuk a fejlettebb fajok 
esetében. Az egységfelismerés hasonlónak minősítés (halmazba sorolás, részhalmazba 
sorolás) és egyedazonosítás. Érdemes megjegyezni, hogy a legtöbb faj az általános fel
ismerés lehetőségét örökli, csak a fejlettebbek képesek a részhalmazba sorolásra avagy 
az egyedfelismerésre. Vagyis az általános volt előbb, az egyedi konkrét csak „végkifej
let’. Az ember is ezzel az adottsággal, a hierarchikus perceptuális felismerő rendszerrel 
születik, és ebből bontakozik ki a rendszerező képessége. E kibontakozás ismertetéséhez 
szükségünk lesz még a viszonyító, vagyis a viszonyképző/-felismerő rutin megismerésé
re is, ami az egységfelismerésből származtatható.

Viszonyító rutinok: viszonyképzés, viszonyfelismerés

Ha egyidejűleg két fecskét észlelünk, mindegyik ugyanazt a felismerő rutinunkat ak
tiválja, ennek következtében nemcsak a fecske és képzetének azonossága (ekvivalenciá
ja) áll fenn, hanem a két fecske is azonosnak minősül. Példánk esetében ugyanis a távol
ság miatt semmiféle állandó különbséget nem észlelhetünk két kifejlett füstifecske kö
zött, kivéve a térbeli helyzetüket. Hasonló a következmény, ha e fecskéket időben egy
más után észleljük. Az első észlelet által aktivált hálózat egy ideig még feltöltött marad, 
ennélfogva ugyanannak a hálózatnak a működtetése valósul meg, vagyis a két egyed 
azonosnak minősül, kivéve az időbeli különbséget, ami az aktivált hálózat ismételt akti
válásában jut kifejezésre. Mivel a tér és az idő nem a fecskében mint egységben benne 
lévő felismerő sajátság, ezért a két dolog (a két fecske) a maga eltérő sajátságainak ész- 
lelhetetlensége miatt azonosnak minősül. Ha viszont például az azonos faj két különböző 
madarát észleljük, akkor a fajfelismerő sajátságok és a két madár fajtaspecifikus sajátsá
gai is aktiválják a megfelelő hálózatot. Ekkor a két dolog azonosnak is meg különböző
nek is minősül, bizonytalanság keletkezik. Az ember ezt a felismerési helyzetet nevezi
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hasonlóságnak. Ebben az esetben magának a két dolognak vannak észlelhető eltérő saját
ságai. Végül: egy macska és egy gyík egyidejű vagy egymást követő észlelése két kü
lönböző hálózatot aktivál, ezért különbözőnek minősülnek. A két dolog közötti 
perceptuális szintű globális azonosság, hasonlóság és különbség felismerése, vagyis az 
általános viszonyítás az egységfelismerő rutinok működésével valósul meg.

Az általános viszonyítás csak arra ad választ, hogy két dolog azonos, hasonló vagy 
különböző-e. Ez még a felismerő rutinnal működik, két (vagy több) dolog közötti vi
szonyra vonatkoztatva a felismerést. Arra azonban nem kapunk választ, hogy miben, mi 
szerint azonosak, hasonlóak, különbözőek az észlelt dolgok. E funkció szolgálatára jön 
létre a viszonyító rutin, amelynek az a feltétele, hogy mindkét dolog rendelkezzen a vi
szonyítás alapját, szempontját képező sajátsággal, vagyis az egységfelismerő rutin segít
ségével előzetesen tisztázni kell, illetve eleve tudni kell, hogy a szempontul választott vi
szonyító sajátsággal rendelkezik-e mindkét dolog: a szempont szerint azonosak, hason- 
lóak-e. Ha például két üveggolyóról vagy egy üveggolyóról és egy cukorkáról kellene 
megállapítani, hogy melyik az édesebb, ez lehetetlen, értelmetlen lenne, mivel az üveg 
nem rendelkezik az édesség sajátságával, íze sincs.

Célszerű különbséget tenni a szempontul választható sajátságfajták között minőség és 
mennyiség szerint. Minőségi szempont például: az összetétel (rész-egész), a származás 
(előd-utód), az okság (ok-okozat). A mennyiségi sajátságfajták szerinti különbségek 
számszerűsíthetők, de a rendszerező képesség szerveződésében és működésében a kü
lönbségek számszerű kifejezése csak kiegészítő szerepet játszik. Ebben a tanulmányban 
csak az észlelhető, továbbá a fogalmilag megnevezhető megkülönböztető sajátságokkal 
foglalkozunk. Négy ilyen sajátságfajtát veszünk figyelembe: tér (néhány tucatnyi: köze- 
lebb/távolabb, alatt/fölött, befelé/kifolé stb.); idő (néhány tucatnyi: előbb/később, gyor- 
sabban/lassabban, tegnap/holnap stb.); mérték (több ezer: kisebb/nagyobb, kövérebb/- 
soványabb, sötétebb/világosabb, hosszabb/rövidebb stb.); számosság (több/kevesebb).

A viszonyító rutin a tér, az idő, a mérték és a számosság szerinti különbség felisme- 
rését/képzését valósítja meg, gyakorlati szerepe pedig a választási döntés lehetősége (a 
minőségi szempont szerinti viszonyítás működése fogalmakat igényel, ezért ez már in
kább készség, mint rutin). Ha egy ragadozó két (vagy több) prédát ismer fel, akkor pél
dául a távolság szerinti különbség alapján választhat. Ebben az esetben a közös viszo
nyító sajátság a távolság, a viszonyfelismerés eredménye pedig, hogy melyik préda van 
közelebb és melyik távolabb. Belátható, hogy a perceptuális viszonyfelismerés mint a 
választási döntés feltétele a túlélés alapvető eszköze.

Szórutinok és kapcsolás: elemi fogalomképzés és fogalomfelismerés

A szavak mint pszichikus komponensek auditív felismerő és artikulációs kivitelező 
rutinok (az olvasni-ími tudók esetében vizuális felismerő és grafomotoros kivitelező ru
tinok is) -  röviden: szórutinok. Az auditív és a vizuális felismerő szórutinok a PDP- 
modell szerint szerveződnek és működnek, ugyanúgy, ahogyan a fent szemléltetett per
ceptuális felismerő rutinok. A szavak sajátságai a beszédhangok (a fonémák), illetve a 
betűk; a beszédhangok és a betűk felismerése pedig mikrosajátságaik alapján valósul 
meg (amint azt az F betű példája szemléltette). A rövid szavak esetén valamennyi hang,
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betű a párhuzamos megosztott feldolgozás elvének megfelelően működik közre a felis
merésben. A hosszabb szavak esetén a felismeréshez nincsen szükség valamennyi hang
ra, betűre. Néhány hang, betű szükséges és elegendő a szófelismerő rutin működéséhez. 
A többit is ismerhetjük, de a felismerés rutinszerűen, a másodperc tört része alatt csak a 
minimumra optimalizálódott felismerő sajátságokkal (hangokkal, betűkkel) valósulhat 
meg, ami nélkül lehetetlen lenne a nyelvhasználat, illetve a gondolkodás eredményes 
működése. Ugyanakkor a minimumra optimalizálásnak köszönhetően a hiányos, a torz 
szavak felismerése is lehetséges. Amennyiben hangonként, betűnként, vagyis szériáiisan 
kellene a felismerést végezni, akkor valamennyi hang, betű egy-egy önálló felismerés 
lenne, amit még össze kellene rakni. A legkisebb hiba esetén kudarcba fulladna az egye
sítés, az egységben észlelés. A hosszú idő miatt lehetetlen lenne a fogalmi szint létrejötte 
és működése. A tanulás, begyakorlás, a rutinná válás (az öröklött mechanizmusok esetén 
az evolúció) eredményeként minimumra optimalizálódnak a felismerő sajátságok. (Az 
olvasástanulás szempontjából ennek fontos gyakorlati jelentősége van. A témáról lásd 
Nagy, 2000. 85. o.)

A vészkiáltás példája azt mutatja, hogy a veszély vizuális észlelése vészkiáltást akti
vál, és a vészkiáltás észlelése is aktiválja a vészkiáltást. Vagyis a vizuális felismerő rutin 
és az auditív felismerő rutin egymást aktiváló módon öröklötten össze van kapcsolódva. 
Ugyanennek tanult változatai is léteznek az állatvilágban. Az ember is a kapcsolás lehe
tőségével él, amikor egy vizuális felismerő rutint (képzetet) és egy szó auditív felismerő 
rutinját összekapcsolja, egymást aktiváló egységgé asszociálja, vagyis elemi fogalom
képzést végez. Ezáltal a szó (mint hangsor, betűsor) szimbólummá, a képzet jelévé, ne
vévé, képviselőjévé, a képzet pedig a szó jelentésévé válik. Az így létrejövő, egymás ak
tiválására alkalmas egységet nevezzük perceptuális elemi fogalomnak. Amikor a kisgye
rek tanulni kezdi az anyanyelvét, már sok vizuális képzettel rendelkezik, és a látott dolog 
nevét hallva, kimondva összeépíti a két perceptuális felismerő rutint. Élvezettel gyara
pítja perceptuális elemi fogalomkészletét: testrészeit, dolgokat, képeket mutat-mond, 
mond-mutat, illetve a felnőtt mondja a gyerek által mutatottat és megfordítva (Gopnik,
1997). Az ilyen szavak perceptuális fogalomaktiváló, felismerő, megnevező rutinok.

A veréb szó és a veréb képzetének összeépülése még csak perceptuális elemi foga
lom, ám az ember esetében az is lehetséges, hogy két szimbólum (szórutin) kapcsolódjon 
egymást aktiváló módon. A madár szó és a madár képzetének asszociációja is perceptuá
lis elemi fogalom. Ha a „veréb” és a „madár” szórutin mint szimbólum, mint jel egymást 
aktiváló módon összekapcsolódik, akkor egy teljesen új lehetőség valósul meg. Verbális 
elemi fogalom születik: a „veréb” perceptuális elemi fogalma verbális elemi fogalommá 
fejlődik. Ha egy ismeretlen szót hallok (legyen ez egy kitalált szó) a madár szóhoz kap
csolva, például: a „kűri madár’, és ezt megtanulom (a két szót összekapcsolom), akkor a 
„kűri” felismerő hálózata verbális elemi fogalommá válik, mivel a madár fogalmának 
gondolathálójába beépülve felveszi a madár felismerő sajátságait.

A szavak auditív avagy vizuális észlelése gyakorlatilag egyidejűleg aktiválja (felidé
zi) a hozzá kapcsolódó képzeteket és szórutinokat, vagyis fogalomaktiválás (felidézés, 
felismerés) is bekövetkezik. A fogalomaktiválás nem csak az elemi fogalmakra érvé
nyes. Az elemi fogalmak, különösen a verbális elemi fogalmak általában több szálon 
kapcsolódnak más fogalmi hálózatokhoz. A felismerő szórutin általában bonyolult háló
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zatot aktivál. Vagyis az elemi fogalom az új fogalom születésének eredménye, de ez az 
újszülött rendszerint azonnal vagy rövidesen más képzetek, fogalmak hálózatához kap
csolódik, vagyis kettőnél több szórutin hálózatává, úgynevezett egyszerű fogalommá fej
lődik. Ennek köszönhetően kiléphetünk a PDP-modell szerint működő rutinok világából 
és kettő, több rutin szériális (időben egymást követő), a klasszikus kognitivizmusnak 
megfelelő, egy másodpercnyinél hosszabb időt igénylő működésű készségek, képességek, 
kompetenciák világába jutunk. Ezek azonban rutinok nélkül nem létezhetnek, nem mű
ködhetnek. (Ez a kijelentés a konnekcionizmus és a klasszikus kognitivizmus integráció
ját használja, lásd például Clark, 1996. Ennek a megállapításnak súlyos pedagógiai kon
zekvenciái vannak, amelyekről majd a Pedagógiai tanulságok című pontban lesz szó.)

Rendszerező készségek

A rendszerező készségek mint kognitív készségek szerveződésének ismertetése előtt 
szükség van a készség szokásosnál differenciáltabb értelmezésére (Nagy, 2003). A kész
ségek a fenti értelemben vett rutinokból, egyszerűbb készségekből (részkészségekből) 
szerveződő pszichikus komponensek, rendszerek, amelyek a felismerő rutinoktól eltérően 
szériális működésűek. Vagyis a készségek működése időben egymás után következő „lé
pésekben" valósul meg a rájuk jellemző szabályszerűségek szerint egy másodpercnél 
hosszabb idő alatt. Merev, ciklikus, rugalmas és komplex készséget különböztetünk 
meg. A merev készség zárt, mert meghatározott számú elemből szerveződik, a működés 
sorrendje nem változhat és közegfüggetlen, mert az előző elem aktiválja a következőt a 
külső környezettől függetlenül (ilyen például a szó szerint betanult vers). A ciklikus kész
ség nyílt, mert egy vagy néhány elem korlátlan ismétlődésével működik (ilyen például a 
járás). A rugalmas készség zárt, mert véges számú komponenssel működik és közegfüg
gő, mert a szabályozás alapja a referenciakép (képzet, tervrajz, terv, cél), ezért a lehető
ségektől, a körülményektől függően az elemek, a sorrendek cserélődhetnek, csökkenhet
nek, gyarapodhatnak (ilyen például egy étel elkészítése és minden olyan iskolai feladat, 
amely az elvárt produktum jellemzését, vagyis a referenciaképet megadja). A komplex 
készség nyílt, mert a működés korlátlanul folytatódhat, amíg a feltételek igénylik és kö
zegfüggő, mert a körülményektől függően alakulhat a komponensek felhasználása (ilyen 
például a helyesírási készség). A fogalmi szintű rendszerező készségek két vagy több fo
galomaktiváló szórutinnal működnek.

Gondolatképzés és egyszerű fogalomképzés

Két szó egymást követő észlelése a nekik megfelelő fogalmakat és a közöttük lévő 
kapcsolatot aktiválja. Az ilyen pszichikus rendszert elemi gondolatnak nevezzük. Ha a 
kapcsolat még nem létezik, akkor gondolatképzés valósulhat meg, ha létezik, akkor a 
működés gondolataktiválás (felismerés, felidézés). Kettőnél több szó egymást követő 
észlelése gondolatsort aktivál, avagy hoz létre. A szilárdan rögzült tartós szókapcsolatok 
merev készségek. Ilyenek az összetett szavak szórutinjai, amelyek fogalomaktiváló szó
rutinként működnek, de a bennük lévő egyszerű szavak többé-kevésbé önállóak és kap
csolatuk által gondolatok is lehetnek. Hasonlóak az állandósult szókapcsolatok különbö
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ző változatai. Az elemi gondolatok és az összetett szavak, az állandósult szókapcsolatok 
a rendszerező képesség elemi merev (egymást kényszerűen, automatikusan aktiváló) 
készségei. A kommunikatív képességek által létrehozott és rögzült sorrendű mondatok, 
szövegek (közmondások, betanult imák, dalok, versek, a legkülönbözőbb memoriterek) a 
lineárisan építkező kommunikáció termékei és eszközei.

A gondolatképzés nemcsak lineáris szerveződést hozhat létre, hanem hálózatokat, 
gondolathálókat: egyszerű fogalmakat is, azáltal, hogy egy szórutinhoz sok szórutin kap
csolódhat, sok elemi gondolatot képezve, különböző gazdagságú gondolathálóvá gya
rapodva. A fogalom nevének észlelése, felismerése aktiválja a fogalom meglévő gondo
lathálóját. Annak felismerése, eldöntése, hogy a vizsgált egységek (dolgok, fogalmak) a 
szóban forgó fogalom alá tartoznak-e (elemei-e, részhalmazai-e) vagy nem, a besorolás 
készsége által válik lehetővé a következők szerint.

Besorolás: befoglalás, keresés, szelektálás, szortírozás

Az egységfelismerő perceptuális rutin fogalmi szintű megfelelője a besoroló készség, 
amely felismerő rutinok közreműködésével az egyesítő sajátságok felismerését szóruti
nokkal, fogalmakkal oldja meg. Az egységfelismeréshez hasonlóan az ismert/ismeretlen 
eredmény a besorolás esetén: besorolva/kizárva (mindkét változatnál a bizonytalanság, 
az eldönthetetlenség is lehetséges).

A besorolandó fogalom szórutinja a név (N), a besoroló fogalom szórutinja a nemfo
galom, a genus, az univerzum neve (U), a besorolandó fogalom felismerő, megkülönböz
tető sajátságait leképező fogalmak szórutinjai pedig a jegyek (A, B, C ... H). A jegyek 
számát tekintve az egységfelismerő rutinhoz hasonlóan érvényes a Miller-törvény. A 
legtöbb fogalom néhány jeggyel oldja meg a besorolást/kizárást, az 5-6 jegy ritka, ennél 
több besoroló jegy pedig csak elvétve fordul elő, miközben a dolog (az egység) sajátsá
gait megnevező jegyeinek száma, vagyis a fogalom gondolathálóját képező gondolatok 
száma ennél jóval több (akár több tucatnyi, sok száz) is lehet.

A komplex besoroló készség négy egyszerűbb készséggel működik. Egy besorolandó 
és egy besoroló fogalom esetén e rugalmas készség neve: befoglalás. Például: A veréb 
madár (a veréb a madarak halmazába tartozik). Kati szép (Kati a szépek halmazába tar
tozik). Több besorolandó és egy besoroló: szelektálás (ciklikus készség). Például: a ver
seskötetek kiválogatása a többi könyv közül, vagy az igék aláhúzása egy szövegben (az 
ige fogalmának alkalmazó gyakorlása, a működés ellenőrzése céljából). Egy besorolandó 
és több besoroló fogalom esetén a ciklikus készség neve: halmazkeresés. Például: A de
nevér madár?, hüllő?, emlős? Több besorolandó és több besoroló: szortírozás (ciklikus 
készség). Például könyvek szétválogatása műfajok szerint. Az utóbbi három készség az 
elsővel, a befoglalás ismételt elvégzésével működik.

A szelektálás tulajdonképpen két részhalmazba csoportosít: a célhalmazba és a 
komplementer halmazba (ez utóbbiak esetén nincsen szükség besoroló jegyegyüttesre, 
ami a célhalmaznak nem eleme, az mind a komplementer halmazba tartozik). A halmaz
keresés esetén több célhalmaz közül kell megtalálni azt, amelyikbe az elem tartozik, a 
szortírozás pedig a halmazkeresés ismételt elvégzése újabb és újabb elemekkel. A beso
rolás nehézsége (mint majd látni fogjuk) nemcsak a besoroló készség egyszerűbb készsé
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geinek bonyolultságától függ, hanem a jegyek számától és főleg azok egymáshoz való 
viszonyától. Ezt mutatja a definíció, a definiáló készség szerveződése.

Definiálás

A besorolás, vagyis a dolgok (egységek) fogalmi szintű azonosítása/megkülönbözte- 
tése a gyakorlati tevékenységek során tapasztalati szinten működik, perceptuális és fo
galmi tudásunk implicit felhasználásával. A tanulás, a tanítás folyamatában, amikor meg 
akarjuk tudni, magyarázni, hogy mi micsoda, továbbá az alkotó intellektuális tevékeny
ség eredményessége érdekében a dolgokat értelmező szinten (meta-szinten) is ismernünk 
kell. Vagyis a besorolás működési szabályát, a definíciót is ismernünk kell, hogy minél 
megbízhatóbb lehessen a besorolás/kizárás helyessége, amit azáltal érhetünk el, hogy a 
besorolás folyamatában annak szabályára is visszacsatolhatunk, támaszkodhatunk, sőt az 
absztrakció magasabb szintjén kizárólag a definíciót követve is egyértelmű besoro- 
lást/kizárást végezhessünk. Továbbá rendelkezni kell a definiálás implicit készségével, a 
kutatással/fejlesztéssel, tanítással, ismeretterjesztéssel foglalkozóknak pedig ismerniük 
kellene a definiálás, a definíciófogalmazás szabályait is, vagyis metakognitiv szintű de- 
finiálási készséggel kellene rendelkezniük.

Mivel a definiálás implicit készségének kritériumorientált fejlődését törekszünk fel
tárni, ennek érdekében az értékelőknek ismerni kell a definíció szerveződését, ami a fen
tiek értelmében a kritériumorientált feltárás (a kiépülés) egyik kritériuma. A definiálandó 
fogalom neve (N) és a kifejtés közötti viszony ekvivalencia (<-», „akkor és csak akkor, 
ha” típusú, felcserélhető, egymást helyettesítő). A definíció központi eleme a besoroló 
fogalom (U, felsőbb fogalom, nemfogalom, genus, univerzum, a definiáló mondat állít
mánya), valamint annak eleme, részhalmaza, vagyis a besorolandók (U egy valamely 
eleme = x). Az U elemei között az N  által megnevezett dolgok megkülönböztetését a be
soroló sajátságainak jegyei teszik lehetővé (A, B, C, D, E, F, G, H). Az ennél többjegyű 
definíció hibásnak minősíthető, és a (megkülönböztető, besoroló) jegyek száma egy szű- 
kebb univerzum (besoroló fogalom) használata által csökkentendő.

A besoroló jegyek közötti viszony leggyakrabban konjunkció (л, és-kapcsolat, kap
csolatos viszony). Ha a definiálandó fogalom közös besoroló jegyeit (minden szükséges 
jegyét) nem tudjuk megadni, akkor a részhalmazainak neveit soroljuk fel diszjunktív 
kapcsolatokkal (v, vagy-kapcsolat, ami vagy-vagy = kizáró vagy, valamint vagy/és, 
avagy, választó viszony). Mivel a kapcsolatos és a választó mellérendelt összetett mon
datot mindenki ismeri, és ez a két megnevezés megfelel a konjunkció és a diszjunkció 
által jelölt viszonynak, ezért a definíciók szerveződés (struktúra) szerinti fajtáinak meg
nevezésére ezeket a szavakat célszerű használni. Megjegyzendő, hogy a választó viszo
nyon belül a vagy-vagy (kizáró vagy) viszonyt a fogalmazás eszközeivel egyértelművé 
kell tenni.

Az eddigiek szerint szerveződés szempontjából nyolcfajta definíció létezik. A defini
áló készségnek nyolcfajta definíció megfogalmazását kell lehetővé tennie. A csonka de
finíciót (A veréb madár) nem szokás definíciónak tekinteni, mivel nem teszi lehetővé a 
definiálandó fogalom elemeinek megkülönböztetését az univerzum többi elemétől. A 
rendszer teljessége, kiépülése érdekében célszerű a csonka definíciót is számba venni.
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Az egyjegyű definíció szemléltesse az 1. táblázatban olvasható formalizálási módot. „A 
sav-bázis reakció protonátmenettel megvalósuló kémiai változás.” N = sav-bázis reak
ció, U = kémiai változás (reakció), x = egy adott kémiai változás, A = protonátmenet. A 
definíció működését kifejező fogalmazás: „Egy adott kémiai változás akkor és csak ak
kor sav-bázis reakció, ha ez a kémiai változás protonátmenettel valósul meg.”

1. táblázat. A definíció szerveződés szerinti fajtái

Csonka Nx «-» Ux
Egyjegyű Nx <-> Ux л (Ax)

Kapcsolatos Nx Ux л (Ax a  Bx...)
Választó Nx~ U xa (Axv Bx...)

Kapcsolatos-választó Nx <-* Ux л (Ах л Bx...) V  Cx...
V álasztó-kapcsolatos Nx <-► Ux а  (Ах V Bx...) a  Cx...

Kapcsolatos-választó-kapcsolatos Nx <-► Ux а  (Ax л В...) V  (Cx л Dx...)...
V álasztó-kapcsolatos-választó Nx <-* Ux л (Ax V  Bx...) a ( C x V  Dx...)...

Nincs itt mód és szükség valamennyi változat működésének szemléltetésére (Nagy, 
1990), ezért be kell érnünk még egy példával. „Az ige olyan szó, amely cselekvést, tör
ténést vagy létezést jelent, és amely ugyanakkor kifejezi az időt, a személyt is.” Ez a ha
gyományos tankönyvi fogalmazás a választó-kapcsolatos típust szemlélteti. N  = ige, 
U = szó, x  = egy adott szó, A = cselekvés, В = történés, C = létezés, D = idő, E = sze
mély. Az ekvivalenciát az „olyan, amely’, a zárójelet az „ugyanakkor...is’, a választó vi
szonyt a vesszők és a „vagy” kötőszó, a kapcsolatos viszonyt pedig a vessző valamint az 
„és” kötőszó fejezi ki. A besoroló működés: egy szó akkor és csak akkor ige, ha ez a szó 
vagy cselekvést, vagy történést, vagy létezést fejez ki és ugyanakkor kifejezi az időt és a 
személyt is (itt a „kizáró vagy” egyértelmű, ami a szokásos megfogalmazásokban gyak
ran homályban marad). (A választó-kapcsolatos definíció megfogalmazható kapcsolatos
választó definícióként is, és megfordítva. Ennek ellenére előnyös ezeket sajátos fajtaként 
kezeli, mivel a jegyek sorrendjének is fontos szerepe van. Példánk esetében a „cselek
vés” jegyet célszerű első helyen használni. Témánk szempontjából azonban az indoklás 
kifejtésére nincsen szükség. Megjegyzem továbbá, hogy az ige jellemzője a „szám” is, 
ami a leírás teljessége érdekében bevehető a definícióba, de a besorolást nem segítené, 
inkább zavarná.)

Sorképzés

Amint a viszonyításról szóló részben olvasható, a viszonyfelismerés két dolog közötti 
különbözőség megállapítása, de nem általában, ahogyan ezt a felismerés, a besorolás 
eszközeivel kaphatjuk, hanem a szempontként használt közös sajátság szerinti különbség 
felismerése. A felismerés három eleme fogalmi, verbális szinten: az egyik dolog neve, a 
másik dolog neve és a közös sajátság, a szempont megnevezése. A sorképzés a szempont 
szerinti sajátsággal rendelkező elemek sorba rendezése a viszonyítás ismételt alkalmazá
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sával. A páronkénti próbálgatással történő sorképzés n(n-l)/2 viszonyfelismerést igé
nyel. A 8-9-nél nem több elem (Miller-törvény) esetén perceptuális szinten pálcikák 
nagyság szerinti sorba rendezése úgy is megvalósítható, hogy ránézésre kiválasztjuk, ki
emeljük a legnagyobbat (vagy a legkisebbet), majd a megmaradtakkal ezt ismételve a 
kiválasztottakat egymás mellé rakjuk. Verbális szinten ez a „trükk” alig működik. Ezért 
3-5 elemnél többel igen nehezen boldogulunk, „át kell látni” ugyanis a viszonyokat. Pél
dául: János fia Péter. Sándor pedig János apja. Mi a három ember származási sorrendje? 
Ez a lehető legegyszerűbb verbális sorképzés. Ennek ellenére -  mivel a szemlélet nem 
segít -  intellektuális erőfeszítésre van szükség, mielőtt sorrendbe imánk a három nevet. 
(A sorképző készség fejlődésének adatait lásd a „Fogalmi sorképző osztályozás” című 
pontban a 4. ábrán.)

Osztályozás

A rendszerező képesség eddig tárgyalt rutinjai és készségei az elemi és az egyszerű 
fogalmak kialakulását, képzését (konstruálását) és működtetését teszik lehetővé. Az osz
tályozás az összetett fogalmak konstruálója és működtetője. Az osztályozás három egy
másba épülő fajtáját különböztetjük meg: felosztás, sorképző osztályozás és hierarchikus 
osztályozás. Az egymásba épülés mellett a bonyolultságot az összetett fogalomban sze
replő fogalmak száma növeli, ami a Miller-törvény által maximalizált.

A felosztás a besorolásból kiépülő készség. A besorolás/kizárás alternatív felosztás
nak is tekinthető. Azáltal ugyanis, hogy az elemekről eldönthetjük: a fogalom alá tartoz
nak-e vagy nem, két halmazba soroljuk a dolgokat. Ez nem valódi felosztás. A valódi 
felosztás két- vagy többértékű szempont szerint működik. Az emberek például feloszt
hatók nemük szerint férfiakra és nőkre, foglalkozásuk, életkoruk és számos más szem
pont szerint. A legegyszerűbb összetett fogalom egy szempont szerinti két részhalmazt, 
fogalmat tartalmaz. További kiterjesztés a kettőnél több részhalmaz, fogalom. Amennyi
ben a részfogalmak száma számottevően meghaladja a 7-9-et, akkor új kiegészítésre van 
szükség, amit a sorképző és a hierarchikus osztályozás old meg. Ha a fogalmat több 
szempontból is felosztjuk, akkor komplex fogalmat kapunk (amiről a következő pontban 
lesz szó). A felosztás sajátos változata a tagolás. Például: ha nem egy adott növényt ta
golunk részeire, hanem a növényeket részeik szerint tagoljuk (gyökér, szár, levél, virág, 
termés), akkor a növény e szempont szerinti tagoló összetett fogalmát kapjuk.

A sorképző osztályozás a részfogalmak (részhalmazok) rangsorolásával, rangsor sze
rinti egymásba ágyazásával valósul meg a fogalmak terjedelme szerinti sorképzéssel. 
Például: cselekvést kifejező igék c  igék c  szavak; verebek c  madarak c  állatok c  élőlé
nyek. Ez a fajta osztályozás a gyakorlatban különállóan ritkán szerepel. A sorképző osz
tályozást nemcsak a rendszerező képesség kiépülési folyamatának nélkülözhetetlen lép
csőfoka miatt érdemes önálló készségként kezelni, hanem főleg pedagógiai jelentősége 
miatt (erről lásd a Pedagógiai tanulságok című részt).

A hierarchikus osztályozás a felosztás és a sorképző osztályozás egyesítésével való
sul meg. Ha a részfogalmak száma nagy, akkor közös sajátságaik szerint néhány átfo
góbb fogalom születik, miáltal többszintű hierarchia épül ki. A hierarchia szintjei a sor
képzés, az egymásba ágyazás eredményei, az ott szereplő fogalmak részfogalmai pedig a
2 8 2



A rendszerező képesség fejlődésének kritériumorientált feltárása

felosztással épülnek be a hierarchikus fogalomba. A hierarchiaszintek száma is engedel
meskedik a M/íer-törvénynek. Ám nincs is szükség a lehetőség teljes kihasználására, hi
szen a hatodik szint már több mint hétezer és még a negyedik szint is több mint kétszáz 
fogalom hierarchikus elrendezését tenné lehetővé (ha minden felosztás hat részhalmazt 
eredményezne: 1, 6, 62, 63, 64, 65). Az ilyen fogalmak szerveződésének szemléltetése 
leggyakrabban fagráffal történik, de számos más mód is lehetséges. Legyen a példánk a 
szavak szófajok szerinti hierarchikus szerveződése a következő szemléltető módszerrel: 
SZÓFAJOK: ige, névszó (főnév, melléknév, számnév, névmás), határozószó, viszonyszó, 
indulatszó. E háromszintű hierarchia második szintjén öt fogalom szerepel, a harmadik 
szinten pedig csak a névszó van felosztva négy fogalommal. (A névszó ötödik fogalma a 
szokásnak megfelelően a „főnévi igenév” lenne, ez inkább az ige és a névszó metszetébe 
való, de nem szokás élni a metszet adta lehetőséggel.)

Többszempontú rendszerezés

A dolgok sokféle szempontból vizsgálhatók: színük, alakjuk, méretük, szerveződé
sük, működésük, viselkedésük, változásuk stb. szerint. Mint láthattuk, a szempont már a 
perceptuális rutinok szintjén jelen van, a viszonyítás a szempontul választott sajátságnak 
köszönhetően válik lehetővé. A rendszerező képesség eddig tárgyalt kiépülése az egy- 
szempontú rendszerezést teszi lehetővé. Egy szempont esetén a szempont megnevezése 
általában nem szokásos, nem is szükséges feltétlenül. Implicit jelenléte azonban az 
eredményes gondolkodás és kommunikáció nélkülözhetetlen feltétele. A zavaros gon
dolkodás, a zavaros fogalmak, gondolatrendszerek, szövegek, a csúsztatás legfőbb oka a 
hiányzó, a tisztázatlan szempont, a szempontkeveredés, a rendszerező képesség fejletlen
sége (szándékos csúsztatás esetén a szempontkeverés). A fejlődést segíthetné a rendsze
resen alkalmazott tudatos szempontválasztás, megnevezés, körülírás (ha nincs megfelelő 
szó a szempont megnevezésére).

A rendszerező képesség kiépülésének a többszempontú rendszerezés is lehetősége. 
Ennek csírái már a viszonyító rutin működésében megfigyelhetők. Idézzük fel a példát, 
amelyben a ragadozó a távolság szempontjából a közelebb lévő prédát választja -  ha 
mindkét állat növendék. Ám ha az egyik egy kifejlett példány, akkor a méretet is figye
lembe véve a távolabb lévő könnyebben elejthető növendéket fogja választani. Ez a két- 
szempontú viszonyítás, választás. A sokat vizsgált Piaget-féle megmaradási próba 
(megmaradás-fogalom) tulajdonképpen kétszempontú viszonyítás. Két dolog (például 
két agyaggolyó) alakját és tömegét tekintve is egyforma. Ha megváltoztatjuk az egyik 
golyó alakját (például ceruza alakúra) és megkérdezzük, hogy ugyanannyi mennyiségű 
anyag van-e a hosszúkás agyagban, akkor a tömeg és az alak szerint kell a viszonyítást 
elvégezni: tömeg szerint egyformák, alak szerint különbözőek. A megoldás nem a két
szempontú perceptuális összehasonlítás, viszonyítás készségétől függ, hanem a tömeg és 
az alak absztrakt fogalmainak kialakultságától. Ha azt kérdezzük egy felnőttől, hogy a 
tejnek vagy a méznek nagyobb-e a viszkozitása, akkor ez az egyszempontú viszonyítás 
sem fog működni, ha a megkérdezett nem ismeri a viszkozitás fogalmát. Vagyis itt nem 
a viszonyítás rutinjától, készségétől, hanem a szempontul használt absztrakt fogalmak 
fejlettségétől függ a megoldás eredményessége. Ezért a kétszempontú viszonyítás fejlett
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ségének mérése nem pedagógiai feladat (annál inkább az lenne a szempontként használt 
alapvető absztrakt fogalmak fejlődésének vizsgálata, ami viszont nem tartozik a jelenlegi 
témánkhoz).

A többszempontú rendszerezés eredményeként komplex fogalmakat kapunk, sajátít
hatunk el. A többszempontú rendszerezés képessége az egyszempontú rendszerezés ké
pességét használva a többszempontú besorolással, viszonyítással, osztályozással, a több- 
szempontú definíciókkal, definiálással működik. A többszempontú rendszerezés ma még 
jórészt kutatói szintű probléma, korábbi kutatásaink szerint a tanulók körében még alig 
létezik. Ezért fejlődésének vizsgálata ma még nem lehetséges. E rövid tájékoztatót azért 
tartottam szükségesnek, mert a többszempontú rendszerezés elsajátítása fontos szerepet 
játszhatna az értelem kiművelésében (pedagógiai jelentőségéről, a lehetőségekről a Pe
dagógiai tanulságok című részben lesz szó).

2. Kritériumorientált rendszerező képességteszt

Bevezetőmben jeleztem, hogy a most bemutatott kutatás tárgya a tapasztalati szintű fo
galmi rendszerező képesség fejlődésének feltárása 10-16 éves életkorban. A szerveződés 
kiépülésének ismeretében érthető, hogy az implicit egyszempontú rendszerező képesség 
fejlődésének diagnosztikus feltérképezésére alkalmas teszt kifejlesztése a cél. A fenti 
elemzésből az is nyilvánvaló, hogy melyek e képesség kognitív készségei: fogalomkép
zés (halmazképzés), besorolás, definiálás, osztályozás: felosztás, sorképző osztályozás, 
hierarchikus osztályozás. (A fogalmi szintű sorképző készség a tesztben külön nem sze
repel, de a „Fogalmi sorképzö osztályozás” cím alatt a korábbi kutatások adataival szem
léltetni fogom a fejlődés helyzetét.) A tesztnek e készségek mérésére kell alkalmasnak 
lennie. A fenti elemzésből ezeknek a készségeknek a szerveződése (részkészségei, ru
tinjai) és működése is ismeretes, aminek alapján a mérést szolgáló feladatok oly módon 
fogalmazhatók meg, hogy megoldásuk a készség működtetésével váljon lehetővé.

A teszt

A rendszerező képesség működésének színvonaláról csak akkor juthatunk megbíz
ható adatokhoz, ha a képesség működtetésekor a tárgyi tudást közömbösíteni, semlege
síteni tudjuk. Más szóval: ha a teszt tartalmilag valid, vagyis valóban azt méri, amit mér
ni szándékozunk. Ha például a definiálás (a definíció megalkotásának, megfogalmazásá
nak) készségét kívánjuk mérni, akkor nem kérhetjük ismert fogalom definiálását, mert a 
leírt definíció alapján nem tudhatjuk, hogy az eredmény mennyiben függött a meglévő 
tárgyi tudástól. Ha viszont a fogalom nem eléggé ismert, akkor a tárgyi tudás hiánya mi
att lehetetlen a definíció hibátlan megalkotása. Egyszóval nem tudhatjuk, hogy mit mér a 
feladat: a tárgyi tudást vagy a definiálás készségét. Ezért a definiálandó fogalom neve 
kitalált szó (például „kéd”), az univerzum (a nemfogalom) közismert fogalom (például 
„hal”), a felsorolt jegyek pedig ismert sajátságok (például pikkelyes és aranyszínű). Ily 
módon a készen kapott elemekből megalkotott definíció kétségtelenül a definiálás kész
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ségének működéséről ad számot. A rendszerezés készségeinek tartalmi validitását ilyen 
és hasonló módszerekkel sikerült elérni.

A teszt 14 feladatot tartalmaz, amelyek értékelése összesen 50 feladatelemmel (item- 
mel), továbbá a felhasznált percek számával történik. Ezen kívül az A/4-es kétoldalas 
teszt kéri a tanuló évfolyamát, iskolatípusát, félévi, illetve év végi tanulmányi átlagát, 
nemét és a település típusát is. Az így nyerhető adatok teszik lehetővé a kritériumok ki
dolgozását, a kritériumorientált analitikus diagnózist és a rendszerező képesség kritéri
umorientált fejlesztését (a fejlesztés feladatairól a Pedagógiai tanulságok című fejezet
ben lesz szó). Vegyük számba a rendszerező készségek feladatait és feladatelemeit.

A fogalomképzés (halmazképzés) készségét két feladat méri. A lepkéket tartalmazó 
dobozokra rá vannak írva a bennük lévő lepkék közös tulajdonságai. Két dobozt egyesí
teni kell: a két doboz lepkéinek közös tulajdonságát (tulajdonságait) kell megtalálni, és 
az új dobozra felírni. A másik feladat újabb két doboz egyesítése, és az előbbinél több 
közös tulajdonság megtalálása, felírása. A két feladat egy-egy feladatelem.

A besorolási készség működtetéséhez adva vannak a „sárga trópusi lepkék’, valamint 
hat lepkés doboz a bennük lévő lepkék közös tulajdonságaival. Azt kell eldönteni, hogy 
a megnevezett lepkék mely doboz(ok)ba tartoznak és melyekbe nem. A feladat hat fela
datelem, amelyek a különböző számú és egymással különbözőképpen kapcsolódó tulaj
donságok alapján mérik a különbözőfajta besorolás (a készség különböző összetevőinek) 
működését.

A definiálás készségét hat feladat méri a jelen rész első bekezdésében ismertetett 
módszerrel. Az előző fejezetben szerveződés szerint nyolcfajta definíciót vettünk szám
ba. Ezek közül a csonka definíció csak a kiépülési rend felmutatása érdekében szerepelt, 
az egyjegyű definíció megalkotása, megfogalmazása pedig nem okoz problémát. Egye
dül a nemfogalom megadása, állítmányként szerepeltetése lehetne hibás, de ha ez az 
elem a többi feladatban működik, akkor az egyjegyűben is érvényesülne. A hat definíció 
mindegyikének értékelése három-három feladatelemmel történik. Az első feladatelem a 
nemfogalom helyes megadását, a második a jegyek hiánytalan szerepeltetését, a harma
dik pedig a jegyek egymáshoz való viszonyának értékelését szolgálja (lásd az 1. táblá
zatot).

A felosztás készségét két feladat méri két-két feladatelemmel. Adva van hatfajta lep
ke három-öt tulajdonsággal jellemezve. Ezeket kell felosztani színek szerint az első fel
adatban, majd nagyság szerint a második feladatban. Az első feladatelem annak értéke
lését teszi lehetővé, hogy a rekeszekbe (cellákba) a megfelelő színek, illetve nagyságok 
vannak-e beírva, a második feladatelem pedig azt, hogy a megnevezett rekeszekben a 
megfelelő lepkék jelei szerepelnek-e. E két-két elem egyértelmű képet ad a készség mű
ködéséről.

A sorképző osztályozás (halmazba sorolás) készsége fogalmak egymás alá/fölé soro
lását teszi lehetővé. E készség működése a hierarchikus osztályozás elsajátításának fel
tétele. Két feladat méri a készség működését. Az egyik három, a másik öt fogalom egy
másba skatulyázását kéri. („A macskafélék ragadozók. Az oroszlán macskaféle. írd be az 
egymásba tartozó keretek pontsoraira megfelelő sorrendben a következőket: macskafé
lék, ragadozók, oroszlán.”) Hasonlóan működik az ötelemü feladat is. Az előbbi értéke
lése értelemszerűen három, az utóbbi pedig öt feladatelemmel történik.
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A hierarchikus osztályozás készsége a rendszerezés valamennyi készségének fel- 
használásával működik. Egy háromszintű osztályozást kellett elvégezni, ami tizenkét 
feladatelemmel értékelhető. (A feladatot a következő fejezetben részletesebben ismerte
tem, amint a többi feladatot is. Most csak a teszt feladatainak számbavételére, jellemzé
sére volt szükség.)

A felmérés

Az előzetes becslések szerint a kétoldalas teszt feladatai egy tanóra alatt megoldha
tók. A leglassúbb negyedikes-ötödikes tanulók esetén azonban kétséges volt, hogy 45 
perc alatt sor kerülhet-e az utolsó feladatokra is. Ezért az utolsó feladatok eredményei
nek értékelése kérdésessé válhat. E bizonytalanság kiküszöbölését két tesztváltozattal ol
dottuk meg, amelyekben a 14 feladat különböző sorrendben szerepelt. Az egyik változat 
utolsó feladatai a másik változatban a teszt elején/közepén helyezkedtek el és megfordít
va. A legkomplexebb feladat (a hierarchikus osztályozás) az egyik változat végén, a má
sik változat első felében található.

A felmérés a 4., 5., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulókkal valósult meg 2003. május első 
felében. A rendszerező képesség részkészségei, készségei perceptuális-manipulatív 
(szenzomotoros) szinten már az óvodás életkorban működnek az előző fejezetben ismer
tetett kognitív rutinok kezdeti szerveződéseiként. Mint az adatok majd megmutatják, a 
fogalmi szint kialakulása is jóval a kilenc-tíz éves életkor előtt kezdődik. Ennek ellenére 
a mérés kezdő mintájául a 4. évfolyam végét választottuk, mert a fogalmi szint működ
tetéséhez csoportos vizsgálat esetén megfelelő olvasási készségre van szükség. A 10. év
folyam a kötelező általános képzés vége. Az innen nyert adatokból a 4-10. évfolyamokat 
átívelő görbe alapján jól extrapolálható a középiskola végéig kialakuló szint. Ezért vá
lasztottuk záró mintaként a 10. évfolyam végét. Az 5-6. évfolyam választását két szem
pont eredményezte. Sokféle fejlődésmérés alapján rendszeresen azt kapjuk, hogy a 6. év
folyam tájától kezdődően a görbék ellaposodnak. Ezért az előzmények részletesebb is
merete érdekében vettünk fel három egymást követő évfolyamot. E választáshoz egy 
gyakorlati szempont is hozzájárult. Az itt ismertetendő kutatás ugyanis egy 2004-ben in
duló kísérlet egyik előkészítő eleme („A tudásszerző képesség kritériumorientált fej
lesztése tantárgyi tartalmakkal 5-6. évfolyamos tanulói körében”, OTKA T43480.)

A felmérésben részt vevő tanulók száma az évfolyamok sorrendjében a két tesztvál
tozat szerint: 1523 + 1527, 1053 + 963, 1343 + 1323, 890 + 796, 1890 + 1779. A 10. év
folyam iskolatípusonkénti megoszlása: gimnázium 690 + 629, szakközép 771 + 747, 
szakiskola 429 + 403. A részt vevő tanulók száma bőségesen elegendő ahhoz, hogy a 
rendszerező képesség fejlődéséről (elsajátítási folyamatáról) megfelelő képet kapjunk. A 
minták a tanulók neme, települési kategóriák és iskolatípusok szerint reprezentatívak.

Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy a két tesztváltozat azonosnak tekinthető-e. Ha igen, 
akkor az eredmények elemzésekor a változatoktól eltekinthetünk, az újabb felmérések, 
valamint a fejlesztést szolgáló osztályszintű mérések céljára egy változat is használható. 
A felhasznált percek számának átlaga évfolyamonként és változatonként a következő:
4.) 37,4 és 37,1; 5.) 33,8 és 33,5; 6.) 31,6 és 31,5; 8.) 29,1 és 29,0; 10.) 27,2 és 27,0. 
Ezek szerint az átlagosan felhasznált percek számát tekintve nincsen különbség a két
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változat között. Az is megállapítható, hogy egy tanóra elegendő a teszt megoldására. 
Különösen akkor, ha majd a szándékos fejlesztés megkezdődik (lásd a Pedagógiai tanul
ságok című részt). A tesztek feladatelemeinek száma 50, vagyis ennyi a maximálisan el
érhető pontok száma. Az évfolyamonként és tesztváltozatonként elért pontok átlaga a 
következő: 4.) 19 és 18; 5.) 22 és 21; 6.) 24 és 23; 8.) 31 és 29; 10.) 30 és 30. Az egé
szekre kerekített adatok szerint az átlagokat tekintve a két változat közötti különbség pe
dagógiai szempontból elhanyagolható.

Végül kérdés, hogy a legkomplexebb feladat, a 12 pontos hierarchikus osztályozás az 
,A) változat” végén hátrányos helyzetben volt-e az esetleges időzavar miatt. A magasabb 
évfolyamokon, ahol az átlagosan felhasznált idő kevesebb, mint fél óra, a 45 perces tan
óra nem okozhatott időzavart. A három alsóbb évfolyamon a 12 pontból a két változaton 
az alábbi eredmények születtek: 4.) 5,1 és 4,8; 5.) 6,1 és 5,7; 6.) 7,1 és 6,4. A feltételezés 
az volt, hogy az ,A ) változatban” áll fenn az időzavarból származó alacsonyabb ered
mény, mivel a legkomplexebb feladat a teszt végén szerepelt. Az adatok az ellenkezőjét 
mutatják. A második helyen szereplő adatok, vagyis a ,J1) változat” eredményei alacso
nyabbak, ahol pedig ez a feladat a teszt első felében található. Bár nem világos, hogy mi
ért alakult ez így, az azonban nyugodtan állítható, hogy az ,A) változat” utolsó feladata 
nem került hátrányba az esetleges időzavar miatt.

A végső következtetés: A két tesztváltozat ekvivalens, nemcsak tartalma, hanem ne
hézségi foka, időszükséglete szerint is, valamint a 45 perces tanóra időkorlátja nem je 
lent hátrányt a lassabban dolgozó tanulók számára. Vagyis az eredmények elemzésekor 
a két változat megkülönböztetése nem szükséges, a két változat tanulóinak eredményeit 
összevonva vizsgáljuk. Végül megállapítható: gyakorlati célokra mindkét változat ha
sonló eredménnyel használható (ha például a másolás lehetőségét csökkenteni kívánjuk).

A teszt jóságmutatói

A teszt jóságmutatói a minták nagyságától is függenek. A két tesztváltozat egyesíté
sével a részt vevő tanulók száma a vizsgált évfolyamokon a következő: 4.) 2050, 5.) 
2016, 6.) 2666, 8.) 1686, 10.) 3669. A 10. évfolyamba járók iskolatípusonkénti megosz
lása: gimnázium 1319, szakközépiskola 1518, szakiskola 822. Ezek olyan nagy minták, 
hogy a kapott eredmények igen nagy pontossággal jellemzik az országos helyzetképet. A 
teszt két változatával mért adatok megbízhatósága (reliabilitása, a) évfolyamonként a 
következő: 4.) 0,935 és 0,928; 5,) 0,942 és 0,940; 6.) 0,942 és 0,940; 8.) 0,940 és 0,942;
10.) 0,945 és 0,944. Ezek az értékek a teszt mint mérőeszköz kiváló megbízhatóságáról 
tanúskodnak.

Az egyes feladatelemek megbízhatóságát úgy lehet becsülni, hogy az adott feladat
elem kihagyásával kiszámítjuk a teszt reliabilitását. Ha a kihagyással a reliabilitás nő, 
akkor a számítási céllal kihagyott feladatelem megbízhatósága kérdéses. Tekintettel arra, 
hogy egyetlen feladatelemmel sincs probléma, ezért fölösleges mind az ötven feladat
elem adatát mind a két változat valamennyi évfolyamára vonatkozóan felsorolni. Bizo
nyításként elegendő megadni a legalacsonyabb és a legmagasabb értéket az előző bekez
dés sorrendjében. 4.) 0,932-0,935 és 0,925-0,929; 5.) 0,939-0,942 és 0,937-0,940; 6.)
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0,940-0,943 és 0,938-0,941; 8.) 0,938-0,941 és 0,940-0,943; 10.) 0,943-0,946 és 
0,942-0,944.

A teszt feladatelemeinek korrelációja egymással és az összpontszámmal fontos in
formációkat szolgáltat a teszt minőségéről. Minél közelebb állnak egymáshoz a kapott 
korrelációs együtthatók, a teszt annál koherensebb. Azok az elemek, amelyeknek az 
együtthatói nagymértékben eltérnek a többségtől, felülvizsgálandók. Két tipikus problé
mát kell vizsgálnunk: a feladatelem nem eléggé illeszkedik a rendszerbe vagy valami 
rejtett hiba van a feladatban (az instrukció megfogalmazásában, az eredmény közlési 
módjában, a javítókulcsban). A teszt mindkét változatának koherenciája jónak mondha
tó. Kivételt képeznek a fogalomképzés (halmazképzés) és a besorolás feladatának fela
datelemei, valamint a sorképző osztályozás egyik feladateleme. Tekintettel arra, hogy 
más mutatók nem jeleznek problémát, ezek a feladatok megtarthatók, de kisebb techni
kai módosítás végzendő az instrukcióban, a javítókulcsban és a feladat szerkezetében (a 
végleges változatban már a korrigált feladatok szerepelnek).

3. A rendszerező készségek kritériumhoz viszonyított fejlődése

A rendszerező képesség szerveződését, kiépülését vizsgálva azt láthattuk, hogy kompo
nensei a meglévőkből jönnek létre, és az egyre komplexebb készségek magukba építik 
az egyszerűbb összetevőket. Az öröklött egységfelismerő és viszonyfelismerő rutinok 
készlete tanult rutinokkal gazdagodik. Ezekből levezettük a szórutinok és az elemi fo
galmak születését, a besorolás, a sorképzés és a definiálás készségét. Mindezeknek kö
szönhetően jöhetnek létre és működhetnek az egyszerű, majd az összetett és a komplex 
fogalmak, és az ezeket konstruáló, működtető egyszempontú és többszempontú osztá
lyozás készségei (a felosztás, a sorképző osztályozás és a hierarchikus osztályozás). Ez 
az áttekintő összefoglalás a következő összetartozó megkülönböztetések segítését szol
gálja.

A rendszerező képesség kiépülési folyamata tartalomba ágyazott tanulás, amely egy
felől rendszerezett tárgyi tudást eredményez, másfelől magát a rendszerezési képességet 
fejleszti. A rendszerezés nem önmagáért való tevékenység, hanem a tudásunk minél jobb 
használhatóságát, adaptivitását és minél eredményesebb közvetítését, közlését, elsajátít
hatóságát szolgálja. A rendszerező képesség szerveződéséről szóló fejezet alapján belát
ható, hogy agyunk szükségszerűen, kényszerűen rendszerezi a felvett információkat, az 
elsajátított tudást, és ennek következtében spontán módon fejlődik maga a rendszerezési 
képesség is. Az eddigi iskolai oktatás a tárgyi tudás tanításával segítette és segíti a rend
szerező képesség (és a többi kognitív képesség) spontán fejlődését. Kérdés, hogy milyen 
hatékonysággal. Ennek a fejezetnek az a célja, hogy a rendszerező képesség készségei
nek spontán fejlődéséről, az eredményekről és a problémákról adjon képet a tartalomba 
ágyazott szándékos fejlesztés elősegítése érdekében.
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Fogalomképzés és besorolás

Egy beszélni még nem tudó kisfiú egy doboz fenyőfából készült építőjátékot kapott. 
Építeni még nem nagyon tudott, de a szétdobálást örömmel elvégezte. A fenyőfa építő
elemek összekeveredtek a korábban hasonló sorsra jutott műanyag építőelemekkel és 
más játékokkal. Egy idő után a fenyőfa elemeket visszahordta a dobozba. (A játékokat a 
mama mindig a gyerek közreműködésével rakja rendbe.) A fenyőfa elemek összehordása 
nyilvánvalóan halmazképzést feltételez (az építőelemek közös tulajdonságának, a gyalult 
fenyő sajátos színének kiemelését), és a közös tulajdonság szerinti besorolást (a fenyő 
színe szerinti felismerést és szelektálást, dobozba hordást). Vagyis a perceptuális hal
mazképzés (a fogalmi halmazképzés, a fogalomképzés perceptuális előzménye) és a be
sorolás manipulativ, szenzomotoros szinten már kisgyermekkorban működik. Korábbi 
kutatásaink szerint a manipulativ besorolás átlagos fejlettsége hároméves korban 33%p, 
a kilencévesek körében pedig 79%p (Nagy, 1990. 110. o.). A fogalmi szintű halmazkép
zés és besorolás értelemszerűen ennél jóval később kezd kialakulni. Lássuk előbb a fela- 
datelemenkénti fejlődést, majd e két készség együtt vett átlagos fejlődését.

2. táblázat. Fogalmi halmazképzés és besorolás. Feladatelemenkénti fejlődés, %

Feladat 1 . 2. 3.
Feladatelem Évfolyam a b a b c d e /

Gimnázium 10. 53 29 6i 88 56 60 64 34
Szakközépiskola 10. 35 18 59 81 51 56 52 26
Szakiskola 10. 22 08 53 71 40 40 36 22
Középiskolák együtt 10. 39 20 59 81 50 54 53 28
Általános iskola 8. 39 21 58 81 50 54 50 28
Általános iskola 6. 30 10 51 72 43 46 40 26
Általános iskola 5. 25 10 54 71 42 47 37 27
Általános iskola 4. 23 08 53 69 38 41 35 25

A teljesen új fogalom alkotása, a fogalmi halmazképzés nem gyakori hétköznapi 
esemény. Ezért mindössze két feladatot vettem be a tesztbe egy-egy feladatelemmel. Az 
első feladat két sorban két-két tulajdonságot tartalmazott. Egy tulajdonság (az egyik szó) 
mindkét sorban azonos volt. Ezt a közös tulajdonságot kellett megtalálni és beírni a meg
felelő helyre. Amint a 2. táblázatban olvasható, ezt a rendkívül egyszerű feladatot a ne
gyedik évfolyam végén a tanulók 23 százaléka, a nyolcadikosok és a tizedikesek 39 szá
zaléka tudta megoldani. A szakiskolások készsége a tizedik évfolyam végén a negyedik 
évfolyamosok szintjének felel meg. Ez közelítően valamennyi feladatelemre, feladatra, 
készségre és a rendszerező képesség egészére is érvényes.

A leggyakoribb hiba, hogy a felsoroltak között nem szereplő tulajdonságokat írtak be 
a tanulók. Tekintettel arra, hogy a többi feladat esetében a megoldás szándéka egyértel
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mű, nem feltételezhető, hogy csak ebben a feladatban írták azt, ami az eszükbe jutott. 
Mivel a teszten a hat besoroló feladatelemet tartalmazó feladat szerepelt az első helyen 
lepkék nagyszámú tulajdonságával, főleg az ott olvasott tulajdonságok találhatók meg az 
ilyen típusú hibás válaszok között. Többek között ez az „áthatás” az oka annak, hogy a 
végleges változatban (mint a 2. táblázatban is) ez a két feladat került a teszt elejére. Jel
legzetes hiba még az összes megadott tulajdonság bemásolása a kijelölt helyre, továbbá 
az egy jó megoldás mellett egy fölösleges tulajdonság szerepeltetése.

A második feladat két sorában négy-négy tulajdonság szerepel, ezek között kettő a 
közös tulajdonság. Ezeket kellett megtalálni és beírni a megfelelő helyre. Ez a feladat az 
egész tesztben a legnehezebb. A negyedikeseknek mindössze nyolc százaléka tudta meg
oldani, és a többi évfolyamon is a legalacsonyabb értékeket kaptuk. A leggyakoribb hi
ba, hogy csak az egyik, az elsőként szereplő közös tulajdonságot írták be a megfelelő 
helyre. Ez részben szintén a megelőző feladat hatásának következménye (a megelőző 
feladatban csak egy közös tulajdonság szerepelt). Itt is sok a feladat szerint nem szereplő 
tulajdonság mint közös jegy. Gyakori a feladatban felsorolt összes tulajdonság bemáso
lása, valamint az egy jó és egy tévesen megadott közös tulajdonság.

Következtetés: Ha megnevezett (ismert) tulajdonságok között kell megtalálni a közös 
tulajdonságo(ka)t, vagyis a szemlélet, a valóságos cselekvés (lásd a kisfiú példáját), a 
szövegkontextus nem segít, akkor a közös tulajdonságok, jegyek kiemelése a rendszerezé
si képesség legkevésbé fejlett készségének bizonyul.

A besorolás szemléletes, perceptuális szinten öröklött és tanult felismerő rutinjaink
nak köszönhetően születésünktől kezdve eredményesen működik (amint a kisfiú példája 
is szemlélteti). A verbális, fogalmi besorolás készsége azonban egynél több, szavakkal 
megadott tulajdonság, jegy esetén évtizedes lassú fejlődés eredményeként csak kevesek
ben válik optimálisan működővé. A besorolás a besorolandó egységek megadott, ismert 
jegyeit (tulajdonságait) veti egybe a besoroló fogalom jegyeivel (ez a művelet hasonlít a 
közös jegy(ek) kiemeléséhez). Ám nemcsak azt kell figyelembe venni, hogy a besoro
landó és a besoroló jegyei megfelelnek-e egymásnak vagy nem, hanem a jegyek egy
máshoz való viszonyait is. A jegyek kapcsolatos (konjunktív, „és”) viszonyban, illetve 
választó (diszjunktív, „vagy”, illetve „vagy-vagy”) viszonyban vannak egymással. A be
sorolandó két jegye a feladatban adott, viszonyuk kapcsolatos. A hat feladatelem minde
gyike mint besoroló halmaz különböző minőségű, mennyiségű és viszonyú jegyet tar
talmaz. Mind a kapcsolatos, mind a választó viszony kommutatív, vagyis az összetartozó 
jegyek sorrendje felcserélhető.

Az a) feladatelem két kapcsolatos jegyet tartalmaz. A besoroló első jegye megfelel a be
sorolandó első helyen lévő jegyének, vagyis a sorrend is azonos, de a második helyen sze
replő jegy nem egyezik a besoroló második helyen szereplő jegyével. Mivel ebben a feladat
ban sem a jegyek mennyisége, sem azok viszonya és sorrendje nem okozott gondot, csak a 
meg nem felelő második elem alapján kellett dönteni: nem tartozik a besoroló halmazba (át 
kellett húzni a feladatelem jelét). A 2. táblázatban a 3. feladat a) feladatelemének adatai azt 
mutatják, hogy ez a változat a második legkönnyebb. Ennek ellenére a tizedikes gimnazisták 
39 százaléka nem tudta megoldani. A b) feladatelem a két jó jegyet tartalmazza, és a viszo
nyuk kapcsolatos, csak a sorrend fordított. Ez a legkönnyebb feladatelem: a negyedikesek 69, 
a tizedikes gimnazisták 88 százaléka „érezte’, hogy a sorrend nem számít és bekarikázta a
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feladatelem jelét. A c) feladatelemben a két jó jegy szerepel, a sorrend is azonos, de a viszo
nyuk választó („vagy”), tehát át kellett volna húzni a feladatelem jelét, amire a negyedikesek 
38, a tizedikes gimnazisták 56 százaléka volt csak képes. A d) feladatelem négy jegyet tar
talmaz. Az első kettő megfelel a besorolandó jegyeinek, a sorrendjük is. A viszony azonban 
választó. Ebből már az következik, hogy át kellett volna húzni a feladatelem jelét, amit csak 
megerősít az a tény, hogy további két „idegen” jegy „és” viszonnyal kapcsolódik az előző je
gyekhez. Mint a 2. táblázat mutatja, e négyelemes jegyegyüttes nem volt nehezebb a kétje
gyes c) feladatelemnél. Az e) feladatelem az előzőhöz hasonló nehézségű. Az első két jegy 
mindenben megfelel a besorolandó két jegyének, a további két „idegen” kapcsolatos jegy vi
szonya az első kettőhöz választó -  a feladatelem bekarikázása a jó megoldás. Az f) feladat
elem három jegyet tartalmaz: egy „idegen” jegyet és a két besorolandó jegyet. A besoroló 
mindhárom jegyének viszonya kapcsolatos. Vagyis a feladatelem jelének áthúzása a jó meg
oldás. Ez bizonyult a legnehezebb változatnak: a negyedikesek mindössze 25, a tizedikes 
gimnazisták 34 százaléka jutott jó megoldásra.

Következtetés: A jegyek viszonyai a kétváltozós logikai műveletek közül a konjunkció- 
val (a kapcsolatos viszonnyal), a diszjunkcióval (a „vagy/és”, „avagy" választó viszony- 
nyal) és a „kizáró vagy”-gyal (a „vagy-vagy” választó viszonnyal) valósulnak meg. E 
három logikai viszonyt nyelvileg sokféle kötőszó, a vessző vagy más eszköz fejezi ki. 
Ezért nem egyszerű felismerni a besorolandó és a besoroló jegyegyütteseinek azonossá- 
gát/különbségét. Ha a jegyek és sorrendjük nem azonos, akkor viszonylag egyszerű fela
dat a felismerés, a besorolás/kizárás. Ha viszont az összehasonlítandó két szó jelentése 
hasonló, de a szavak különbözőek, akkor nehezebb a besorolás. A legnagyobb problémát 
a különböző nyelvi eszközökkel jelölt logikai viszonyok azonosságának/különbségének 
egybevetése okozza. Különösen akkor, lui kettőnél több jegy viszony rendszeréről van szó. 
Ennek különösen szembetűnő példája az f) feladatelem. Ez a probléma a logika nyelvén 
megfogalmazva: csak kevesekben alakul ki a konjunkció, a diszjunkció és a kizáró vagy 
igazságmátrixainak implicit működése (a tudatos működés jelenleg szóba sem jöhet).

Amint az 1. ábra vastag vonala mutatja, a fogalmi halmazképzés és besorolás átlagos 
fejlettsége a negyedik évfolyam végén 37, a nyolcadik végén pedig 48 százalékpont. Az 
évenkénti fejlődés a felső tagozaton közelítően három százalékpont. Ez azt jelenti, hogy 
ilyen fejlődési ütem esetén e készség optimális használhatóságának elsajátításához min
tegy negyedszázadnyi időre lenne szükség (az optimális használhatóság 80 százalékpont 
fölötti értékben határozható meg, lásd a következő részt). Az első 14 életévben évi 3,4 
százalékpontos fejlődés valósul meg. Ezt követően az átlagos fejlődés leáll. A szakkö
zépiskolások gyakorlatilag ugyanezen a szinten stagnálnak. A gimnazistáknak 8 száza
lékponttal ugyan fejlettebb ez a készségük, de nem azért, mert a gimnázium hozzájárulna 
a fejlődéshez, hanem azért, mert a fejlettebb tanulók iratkoznak be a gimnáziumokba. A 
tizedikes szakiskolások készségének átlagos fejlettsége a negyedikesek átlagának felel 
meg. Mindennek következménye, hogy a kötelező iskolát befejezve, optimálisan hasz
nálható készséggel az egymást követő évjáratokból mindössze 8 százaléknyian rendel
keznek e készség optimális fejlettségével, használhatóságával.

A korábbi kutatás során a besorolás részkészségeit: a szelektálást, a halmazkeresést 
és a szortírozást 1980-ban külön-külön mértük fel (a befoglalás készségét nincs értelme 
külön mérni, ugyanis a többi három ennek ismételt elvégzése). Az eredményeket jóval
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később publikáltuk (Nagy, 1987, 1990). (A további ábrákon hivatkozás nélkül a korábbi 
mérés eredményeire az 1980-as évszám utal.) Amint az 1. ábra halvány pontsorai szem
léltetik, a besorolás három részkészsége lényegesen különböző nehézségű. Ha a közel 
negyedszázaddal ezelőtt mért három részkészség átlagát kiszámoljuk, akkor a jelenlegi 
fejlődést mutató vastag görbéhez hasonló (kissé jobb) képet kapunk. (A jelenlegi mérés 
nem különböztette meg ezeket a részkészségeket.) Ebben a korábbi átlagban azonban a 
fogalmi halmazképzés adatai nem szerepelnek. Az előző pontban láthattuk, hogy bár 
csak két ilyen feladatelem vett részt a jelenlegi átlag kiszámításában, ezek az elemek a 
legalacsonyabb értékeket eredményezték. Jogos tehát a megállapítás, hogy a közel ne
gyedszázaddal ezelőtti és a jelenlegi fejlettségi szint és fejlődési ütem nem változott fi
gyelmet érdemlően.

%p

1. ábra
A fogalmi halmazképzés és besorolás készségének fejlődése, %p

A lányoknak 4-6 százalékponttal fejlettebb a besorolási készsége. A jeles és az elég
séges tanulmányi eredményű tanulók közötti különbség évfolyamonként 19-33 száza
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lékpont között változik, átlagosan 23 százalékpont. A budapesti és a kisközségi tanulók 
közötti különbség 2-11, átlagosan 6,6 százalékpont.

Következtetés: A tárgyi tudás tanításának, tanulásának ennyi a spontán fejlesztő ha
tása. A negyedszázadnyi változatlanság azt jelzi, hogy a tartalomorientált iskola többre 
nem is képes. Az a tény viszont, hogy már a negyedik évfolyam végén létezik 3 százalék
nyi tanuló, akikben a szóban forgó készség optimális használhatósággal működik, arra 
enged következtetni, hogy elvileg minden ép értelmű felnövekvőben optimális szintre fej
lődhetne ez a készség. A feladatelemenkénti elemzés és a besorolás részkészségeinek 
szélsőségesen nagy fejlettségbeli különbségei a szóba jöhető tennivalókra is utalnak.

Definiálás

A felmérésben résztvevőknek hat definíciót kellett megfogalmazni megadott elemek
ből. A 3. táblázat sorszámainak megfelelően: 4. három kapcsolatos jegy; 5. három vá
lasztó jegy; 6. négy „kapcsolatos-választó” jegy; 7. négy „választó-kapcsolatos” jegy; 8. 
négy „kapcsolatos-választó-kapcsolatos” jegy; 9. négy „választó-kapcsolatos-választó” 
jegy (lásd az 1. táblázatot és az előző fejezetet). Minden definíciót három szempont sze
rint értékeltünk, a) Helyesen használta-e fel a megadott nemfogalmat (univerzumot)? b) 
Felhasználta-e valamennyi megadott jegyet, és csak azokat használta-e? c) Ajegyek kö
zötti viszonyokat a megadottak szerint alkalmazta-e? Előbb az általános hibatípusok, 
majd a három szempont szerinti fejlődést tekintsük át.

3. táblázat. Definiálás. Feladatelemenkénti fejlődés, %

A  f e l a d a t  s o r s z á m a 4. 5. 6. 7. 8. 9.
A  f e l a d a t o k h á r o m h á r o m n é g y n é g y n é g y n é g y

j e g y e k  s z e r in t i К V K - V V- K K - V - К V - K - V

t í p u s a j e g y j e g y j e g y j e g y j e g y j e g y

F e l a d a t e l e m Évf. a b c a b c a b c a b c a b c a b c

Gimnázium 10. 77 82 79 81 82 76 85 80 54 79 76 60 75 82 70 76 80 53
Szakközépiskola 10. 71 72 72 65 65 61 72 65 34 65 56 41 61 63 51 61 62 34
Szakiskola 10. 46 39 39 38 35 33 41 31 12 37 23 24 36 29 19 32 25 09
Középiskolák együtt 10. 68 68 67 65 64 61 70 63 37 64 56 42 60 62 51 60 60 35
Általános iskola 8. 74 71 69 67 65 60 75 65 37 69 57 41 65 63 49 63 61 33
Általános iskola 6. 61 57 57 49 51 48 51 51 26 51 42 28 47 46 37 49 46 21
Általános iskola 5. 57 53 52 45 46 42 51 47 23 47 37 22 42 42 30 45 40 17
Általános iskola 4. 57 50 48 40 44 50 48 43 20 42 33 18 39 36 23 38 35 13

К = kapcsolatos, V = választó

A 4. évfolyamba járók körében leggyakoribb hibatípus a konfabulálás: a tanulónak az 
elolvasottak alapján eszébe jut valamely ismert növény vagy állat, és arra vonatkozó 
közlését fogalmazza meg. Ez azt jelzi, hogy nem értette meg a feladatot. Ez a hibatípus a 
nyolcadikosok körében csak ritkán fordul elő, és szinte kizárólag csak az elégséges és
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közepes tanulók körében, a tizedikes gimnazistáknál pedig már megszűnik. A másik ál
talános hiba a csonka definíció. A megadott jegyek alapján rá-akarnak jönni, hogy me
lyik ismert, tanult állatról lehet szó, és annak nevét írják be nemfogalomként (jegyeket 
egyáltalán nem használnak). A fejlődés az előző hibatípushoz hasonlóan alakul. Említést 
érdemlő gyakorisággal minden évfolyamon előfordul az „egy” névelő hibás használata 
abban az értelemben, mely szerint egy adott egységről (állatról, növényről) van szó. 
Holott nem egy individuumot, hanem azok egy faját, fajtáját kellene definiálni.

Az a) feladatelem, vagyis a megadott nemfogalom helyes felhasználása a 4. sorszá
mú (a legkönnyebb) feladatban a negyedik évfolyam végén 57, a nyolcadikosok körében 
74, de még a tizedikes gimnazistáknál is csak 77 százalék. Minél komplexebb a megfo
galmazandó definíció, annál kevésbé sikeres a nemfogalom helyes felhasználása. A 4. 
feladatban 57, a 9-ben (a legkomplexebben) már csak 38 százalék a jó megoldás aránya. 
A nyolcadikosok esetében ugyanezeknek a feladatelemeknek az eredménye 74, 63 szá
zalék. Kivételt képeznek a tizedikes gimnazisták, akiknél ezt a nagyon egyszerű részfe
ladatot már nem zavarja a teljes feladat nagyobb komplexitása.

A b) feladatelem a megadott jegyek és csak azok felhasználását igényelte. A 4. sor
számú legkönnyebb feladat esetén a b) feladatelemet a negyedikesek 50, a nyolcadiko
sok 71, a gimnazisták 82 százaléka oldotta meg helyesen. A feladat komplexitása ebben 
az esetben is zavarja ajegyek helyes felhasználását: 50 százalékról 35-re, 71-ről 61-re 
csökken a 9. feladat b) elemében a jó megoldók aránya. A gimnazistákat a megadott je
gyek helyes felhasználásában már nem zavarja a definíció komplexitásának növekedése 
(lásd a 3. táblázat első sorában: 4b és 9b).

A c) feladatelem megoldása ajegyek közötti viszony megfogalmazása. Ha a 3. táblá
zatban összehasonlítjuk a 4. feladat és az 5. feladat c) feladatelemeit, a két oszlop adatai 
között csak szerény különbséget láthatunk a 4. feladat javára. Ez azt jelenti, hogy a há
rom jegy kapcsolatos és választó (kizáró vagy) viszonyának felismerése és megfogalma
zása hasonló szinten működik és fejlődik. E két feladat c) feladateleme általában nehe
zebb az a) és a b) feladatelemnél, de nem sokkal. Gyökeresen megváltozik a helyzet, ha 
ajegyek viszonya vegyes, vagyis kapcsolatos és választó viszony is szerepel a definíció
ban. A 6-9. feladat négy jeggyel a vegyes viszony különböző változatainak megfogal
mazását kéri. E feladatok c) oszlopaiban szereplő adatok azt mutatják, hogy az eredmény 
negyedére, harmadára, esetenként felére csökken az a) és b) feladatelemekhez viszonyít
va. Érdemes a helyzet szemléltetéséül a 9. feladat c) feladatelemét kiemelni. Ebben az 
esetben a négy jegyből kettő viszonya választó és a másik kettőé is, e két jegypár közötti 
viszony pedig kapcsolatos. Ezt a viszonyrendszert a negyedikesek 13, a nyolcadikosok 
33,- a tizedikes gimnazisták 53 százaléka volt csak képes felfogni és kifejezni. A tizedi
kes szakiskolásoknak pedig mindössze 9 százaléka adott jó választ, ami a negyedikes ta
nulók eredményénél is jóval alacsonyabb.

A definiálás készsége a tantárgyi tartalmak spontán fejlesztő hatásának eredménye
ként az általános iskolában évente hat százalékpontnyival fejlődik (2. ábra). A negyedik 
évfolyam végén elért 37 százalékpontos szint a nyolcadik osztály végéig 60-ra növek
szik. A középiskolák nem járulnak hozzá ennek a készségnek a fejlődéséhez. A tizedikes 
gimnazisták 75 százalékpontos eredménye szintén annak köszönhető, hogy ide a legfej
lettebbek iratkoznak be. A szakiskolások definiáló készségének rendkívül alacsony (a
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negyedikesekénél számottevően alacsonyabb) fejlettsége is a szelekció következménye. 
A közel negyedszázaddal ezelőtti felmérés hasonló átlagos fejlettségi szintet mutat (az 
általános iskola utáni stagnálás azért nem látható, mert az érettségi előtt álló tanulók kö
zött az akkori szakmunkás tanulók nem szerepeltek). A definiálás három alapvető jel
lemzőjének, a nemfogalom és ajegyek alkalmazásának, valamint ajegyek közötti viszo
nyok felismerésének, kifejezésének részkészségei szemléletesen mutatják a feladatele- 
menkénti elemzés összesített eredményeit. A definiálás készségének optimális fejlettsé
gét a negyedikesek 13, a nyolcadikosok 38 százaléka éri el, ezt követően nincs fejlődés.

%p

2. ábra
A definiálás készségének fejlődése, %p

Következtetés: A tantárgyak oktatása nagyon sok fogalom megismerését, megértését, 
elsajátítását szolgálja. Ennek eszközeként a pedagógus nap mint nap definíciókat, meg
határozás jellegű leírásokat, jellemzéseket, magyarázatokat használ. Ezeket a tanulók 
akkor értik meg, ha ismerik a felhasznált nemfogalmat és a sajátságokat jellemző abszt
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rakt fogalmakat, jegyeket. E tárgyi előfeltételtudás mellett a megértésben döntő szerepe 
van a definíciószerű mondatok szerkezetének (az ilyen mondatsémáknak). Ezeken belül 
(mint láttuk) a jegyek viszonyrendszerének, a nyelvi burokban implicite jelen lévő há
romféle kétváltozós logikai műveletnek, igazságmátrixuk implicit működésének döntő 
szerepe van a jegyek viszonyainak felismerésében, kifejezésében, és ezáltal a közölt in
formációk felfogásában, megértésében, a tanulás eredményességében, az alkalmazás
ban. A 8. évfolyam végéig a tanulóknak csak mintegy a harmada jut el az optimális 
használhatóság szintjéig, holott az optimális használhatósággal rendelkező 13 száléknyi 
negyedikes tanuló esete arról tanúskodik, hogy ez az alapkészség fejleszthető. A tantár
gyi tartalmak spontán fejlesztő hatásával azonban csak ennyi érhető el.

Felosztás

A feladatban adva van hat lepke 3-5 tulajdonsága, ezeket kell szétválogatni, felosz
tani. Az egyik felosztást a lepkék színe szerint, a másikat nagyság szerint kell elvégezni. 
Az ötrekeszes dobozok rekeszeire kell felírni a lepkék színeit (színekből négyféle van, 
vagyis egy rekesz üresen marad), a másik dobozra pedig a háromféle nagyságot (vagyis 
két rekesz marad üresen). Minden lepkéről el kellett dönteni, hogy melyik rekeszbe tar
tozik (a megfelelő szám bekarikázásával). Meg kellett találni a részhalmazok jegyeit, 
majd el kellett végezni a lepkék besorolását. Minden rekesz, részhalmaz egy tulajdon
sággal jellemzett, a definíció egyjegyű lenne. Ennélfogva a fogalmi halmazképzés, a be
sorolás a lehető legegyszerűbb: egyetlen jegy alapján végzendő el. Ez teszi lehetővé, 
hogy a felosztás készségének működése minél kevésbé függjön az eddig tárgyalt készsé
gek komplexitásától. (A fenti készségek mérésére többek között azért nem használtunk 
egyjegyű fogalmakat, mert a felosztásnál ilyenek szerepelnek.) Az a) feladatelem azt 
értékeli, hogy sikerült-e kiemelni és beírni valamennyi részhalmaz jegyét, vagyis ered
ményes volt-e a felosztás. A b) feladatelemmel pedig azt értékelhetjük, hogy sikerült-e 
valamennyi lepkét besorolni a felosztással kapott részhalmazokba. Ez arra ad választ, 
hogy a tanuló tudja-e használni a felosztással létrehozott összetett fogalmat.

4. táblázat. Fogalmi felosztás. Feladatelemenkénti fejlődés, %

Feladat 10. 11.
Feladatelem Évfolyam a b a b

Gimnázium 10. 83 76 85 79
Szakközépiskola 10. 70 60 70 62
Szakiskola 10. 43 32 44 35
Középiskolák együtt 10. 69 60 70 62
Általános iskola 8. 62 51 64 55
Általános iskola 6. 41 34 42 36
Általános iskola 5. 38 30 38 32
Általános iskola 4. 34 25 34 25
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Mielőtt a 4. táblázatban olvasható adatok értelmezésére rátérnék, felhívom a figyel
met egy sajátos hibatípusra. Azért szerepel a szükségesnél több rekesz, mert ha pontosan 
annyi rekeszünk lenne, mint amennyi részhalmaz szóba jöhet az adott szempont szerint, 
akkor eleve megoldott az egyik részfeladat, mely szerint a felosztást elvégzőnek tisztázni 
kell a részhalmazok mennyiségét. A típushiba esetén a tanuló kitöltötte mind az öt cellát. 
Ezt leggyakrabban úgy tette, hogy valamelyik oda illő jegyet ismételten felhasználta, két 
vagy több azonos részhalmazt hozott létre. Ez a típushiba azt jelzi, hogy aki ezt elköveti, 
nem érti a feladatot, fogalma sincs, hogy mit kellene tenni. Ezt a típushibát tömegesen az 
alsóbb évfolyamokon és főleg az elégséges, közepes tanulók követték el. Jóval ritkábban 
fordult elő a szemponthoz nem illő jegy beírása.

A felosztás két feladata szerveződését tekintve azonos, csak a felosztás szempontja és 
a jegyek száma szerint különbözik. A szempontok és a jegyek pedig a lehető legismer
tebbek (alapszínek és méretek: kicsi, közepes, nagy). Ebből az következik, hogy a két 
feladat egymás kontrollja lehet. (Egynél több feladatra azért van szükség, mert a két fe
ladatelem nagyon kevés). A hipotézis szerint a megoldás eredményei számottevően nem 
különbözhetnek egymástól. Amint a 4. táblázat mutatja, a 4. tanév végén a tanulók 34 
százaléka tudta megoldani az a) feladatelemet mind a 10, mind pedig a l l .  feladatban. A 
nyolcadikosok aránya 51, 55; a gimnazistáké 83, 85 százalék. A b) feladatelem esetén 
ugyanezek a kategóriák: 25, 25; 62, 64; 76, 79. A b) feladatelem lényegesen nehezebb, 
mint az a), annak ellenére, hogy egyjegyű besorolásokat kellett végezni, ezért a jegyek 
közötti viszony nem okozott problémát. Ez a tény a magyarázata annak, hogy az előbbi 
három készségnél a fogalmi felosztás jóval komplexebb ugyan, az eredmények mégsem 
alacsonyabbak. Ha olyan felosztást kellene végezni, amelynek részhalmazai egynél több 
jeggyel jellemzendők, akkor a jegyek viszonyainak problémája jóval nehezebbé tenné a 
felosztást. Tekintettel arra, hogy ajegyek viszonyainak problémáját különválasztva már 
megismertük, pedagógiai szempontból ettől függetlenül célszerű a felosztás készségének 
elsajátítási folyamatát megismerni. Tudni kell azonban, hogy többjegyű felosztás esetén 
lényegesen alacsonyabb eredmény várható.

A 3. ábra bal felső sarkában látható egy görbe, amely a manipulativ (perceptuális, 
szenzomotoros) felosztás készségének fejlettségét mutatja. E szerint az iskolába lépéskor 
ennek a készségnek az átlagos fejlettsége 80 százalékpont. Vagyis észlelhető dolgok 
(egységek) felosztását, csoportosítását már az óvodások többsége is eredményesen végzi. 
Ettől eltérően a fogalmi felosztás készségének átlagos fejlettsége a 4. évfolyam végén 
mindössze 29, a 8. évfolyam végén pedig 58 százalékpont. Az átlagos fejlődéshez képest 
viszonylag magas az optimális használhatóságot elérők aránya: a 4. évfolyam végén 21, 
a nyolcadik végén 47 százalék. Ennek feltehetően az az oka, hogy vannak, akik egyálta
lán nem képesek fogalmi felosztás végezni, akik viszont felfogják, hogy mit kell tenni, 
jól megoldják a feladatot, mivel az egyjegyűség következtében a jegyek viszonyának 
problémájával nem kell szembesülniük.

Az eddigi készségektől és a további két készségtől eltérően a fogalmi felosztás kész
sége a 8. évfolyam után nem stagnál, hanem a 10. évfolyam végéig 7 százalékponttal ja
vul. Ennek nagy valószínűséggel az a magyarázata, hogy a szakiskolások készségének 
fejlettsége nem a 4. évfolyamosok szintjén van, mint a többi készség esetében, hanem 
annál jóval (9 százalékponttal) magasabb. A szakiskolások ugyanis szakmájuknak meg-
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felelően szakadatlanul mindenféle dolgok felosztását, csoportosítását végzik, használják. 
Ez azonban az esetek többségében nem tisztán perceptuális, manipulativ szint, ugyanis a 
részhalmazokba tartozó dolgok megnevezettek, fogalmi szinten is ismertek. Az ilyen
fajta felosztás nem tisztán fogalmi, de közel áll ahhoz. A szakiskolások feltehetően ezért 
nem rekedtek meg a negyedikesek szintjén. A 10. évfolyam végén az optimális használ
hatóságot elérők aránya is feltehetően emiatt magasabb (7 százalékkal).

% p

3. ábra
A fogalmi felosztás készségének fejlődése, %p

Következtetés: Az egyjegyű fogalmi felosztás készségének fejlettsége a rendszerezési 
képesség többi készségéhez hasonló szintű fejlődést mutat. Gyakorlatilag azonban a fel
osztások, az összetett (a gyűjtő- és a tagoló) fogalmak részfogalmai általában többjegyű
ek. Ennek következtében a jegyek viszonyaival is szembesülni kell. Ez pedig a korábban 
tárgyalt három kétváltozós logikai művelet és igazságmátrixainak alacsony szintű impli
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cit működése miatt a többjegyű felosztás készségének eredményes használatát számotte
vően hatástalanítja. Vagyis ismét a jegyek viszonyainak problémájával szembesültünk.

Fogalmi sorképző osztályozás

A sorképzés (sériation) kettőnél több dolog (egység) rangsorba rendezése (a rendezé
si reláció előírásai szerint). Ha a rangsorba rendezendő egységek nem individuumok, ha
nem halmazok, halmazfogalmak (általános fogalmak), akkor a rangsorba rendezés sor
képző osztályozás: halmazok (fogalmak) egymásba skatulyázása (ágyazása). A legalsó, 
legbelső egység individuum is lehet (például a Bodri c  kutya c  gerinces c  emlős 
c  állat).

A sorképző osztályozási készség fejlődésének mérésére két feladat szerepelt a teszt
ben. A 12. feladat három, a 15. pedig öt halmaz egymásba sorolását kérte. Az egymásba 
tartozás mondattal adott, és alatta véletlen sorrendben szerepelnek az egymásba sorolan
dó egységek nevei. Ezeket kell beírni egymásba foglalt négyszögekbe (lásd még az első 
és második fejezet sorképzésről és sorképző halmazba sorolásról szóló bekezdéseit).

5. táblázat. Fogalmi sorképző osztályozás. Feladatelemenkénti fejlődés, %

Feladat 12. 13.
Feladatelem Évfolyam a b c a b c d e

Gimnázium 10. 66 87 63 73 56 80 61 63
Szakközépiskola 10. 51 72 48 66 38 65 44 44
Szakiskola 10. 33 51 33 63 13 38 22 21

Középiskolák együtt 10. 53 73 50 68 40 65 46 46
Általános iskola 8. 56 69 51 73 46 65 49 49
Általános iskola 6. 42 56 39 66 31 51 35 36
Általános iskola 5. 38 50 36 69 27 42 32 31
Általános iskola 4. 30 36 31 64 19 37 25 21

Az alsóbb évfolyamokon gyakori típushiba, hogy az instrukcióban szereplő sorrend
ben bemásolták a szavakat az egymásba foglalt négyszögekbe. Itt is előfordul a konfabu- 
lálás: az instrukcióban olvasottak hatására a tanuló felidéz általa ismert fogalmakat és 
azokat írja be. A felsőbb évfolyamokon (kivéve a szakiskolásokat) az ilyen típusú hibák 
ritkán fordulnak elő. Leggyakoribb hiba a megadott fogalmak hibás sorrendű beírása. 
Ebben az esetben egy-egy fogalom véletlenszerűen jó helyre kerülhet. Ennek ellenére 
nyilvánvaló, hogy az ilyen eredményt produkáló tanulóban (az előző típushibákat elkö
vetőkhöz hasonlóan) nem működik ez a készség, azt sem érti, mit kellene tennie. Tekin
tettel arra, hogy a sejthetően véletlenül jó helyre kerülő fogalmak jó megoldásnak szá
mítanak, a készség fejlettsége valamivel alacsonyabb szintű lehet, mint amit az 5. táblá
zat és a 4. ábra adatai mutatnak. Ami a feladatelemenkénti eredményeket illeti, az adatok 
nem igényelnek magyarázatot. Kivétel a 13. feladat a) feladatelemének kiugróan magas
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értékei. Ebben a feladatban individuum is szerepelt, amire vonatkozóan azt kellett felis
merni, hogy a legszűkebb négyszögbe kell beírni.

A 4. ábra felső részében látható az 1980-ban felmért manipulativ és fogalmi sorkép
zés készségének fejlődése. A manipulativ sorképzés átlagos fejlettsége már az iskolába 
lépéskor 55 százalékpont, a 4. évfolyam végéig szinte mindenkiben optimális szintre fej
lődik. A fogalmi sorképzés (szavakkal megnevezett tárgyak megadott szempont szerinti 
sorba rendezése) készsége a 4. évfolyam végéig gyors fejlődés eredményeként elért kö
zel 70 százalékpontos szint után a fejlődés lelassul, majd a 8. évfolyam után stagnál. Ha 
a sorképzést halmazok egymásba sorolására használjuk, akkor az ábrán látható lényege
sen alacsonyabb szintű átlagos fejlődést kapunk (vastag vonal). Az eredmények hasonlí
tanak az előzőekben vizsgált készségek fejődéséhez, az ábra adatainak olvasói értelme
zéséhez nincsen szükség további információkra.

% p

4. ábra
A fogalmi sorképző osztályozás készségének fejlődése, %p
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Következtetés: A készség működésének az a jellegzetessége, hogy vagy működik, és 
akkor mind a nyolc elem jó (eltekintve az elírásoktól), vagy nem működik, és akkor csak 
véletlenszerűen adódnak jól megoldott feladatelemek. Ennek az lehet az oka, hogy a sor
képzés már korábban magas szintre fejlődött. A sorképző osztályozás érdekében ezt lehet 
alkalmazni. Aki megérti, hogy mire kell használni a rangsorolás készségét, az általában 
jó  megoldást ad, aki nem, az nem tudja a feladatot megoldani.

Hierarchikus osztályozás

A felosztás kétszintű szerveződés: az első szint az alaphalmaz (a felosztott fogalom), 
a második szint a felosztás eredményeként létrejövő részhalmazok (részfogalmak) rend
szere. A hierarchikus osztályozás azt jelenti, hogy a részfogalmak közül legalább egyet 
szintén felosztunk, vagyis legalább háromszintű szerveződés jön létre. A hierarchikus 
fogalmak leggyakrabban három vagy négyszintű szerveződések. A tesztben szereplő fe
ladat hat lepkefajta hierarchikus osztályozását kéri. A hatféle lepke közül öt két-két 
jeggyel jellemzett, egy lepkefajta pedig egy jeggyel. Ejegyek alapján kellett megtalálni 
az első felosztás három részhalmazát megnevező közös jegyet (csak egy-egy jegyet!). 
Ezt követően az így kapott részhalmazokat kellett a jegyek alapján felosztani (a három 
közül csak kettőt). Rá kellett jönni azonban, hogy melyik kettőt. A három részhalmaz 
mindegyike három üres vonalat kínál, amelyekre rá kellett írni az egyik részhalmaz há
rom további részhalmazát, a másik három vonalra kettőt, a harmadikat nem lehetett fel
osztani, ott üresen kellett hagyni mindhárom vonalat. A megoldás akkor jó, ha a megfe
lelő vonalakra a megfelelő egy-egy jegy került, és az üresen hagyandó vonalakra nem 
írtak semmit. Összesen 12 feladatelemre lehetett egy-egy pontot kapni.

6. táblázat. Hierarchikus osztályozás. Feladatelemenkénti fejlődés, %

Feladat 14
Feladatelem Évfolyam a b c d e / 8 h i j к l

Gimnázium 10. 94 90 83 82 85 84 84 83 79 79 79 79
Szakközépiskola 10. 82 81 75 72 73 74 72 72 68 69 69 69
Szakiskola 10. 66 64 59 57 59 59 58 58 50 51 49 50

Középiskolák együtt 10. 83 81 74 72 74 74 73 73 68 69 68 68
Általános iskola 8. 81 78 73 71 73 73 71 71 65 66 65 66
Általános iskola 6. 66 65 61 56 57 57 56 56 49 52 50 51
Általános iskola 5. 60 59 55 49 51 51 49 52 40 44 43 43
Általános iskola 4. 52 50 46 42 43 43 41 40 35 37 36 37

Azt várhatnánk, hogy a hierarchikus osztályozás komplex feladata a legnehezebb. Az 
adatok ennek az ellenkezőjét mutatják. A 4. évfolyam végén a 12 feladatelemet jól meg
oldók aránya 36-52 százalékon belül változik. A 8. évfolyam végén már 66-80 százalék 
ez az érték, a jó megoldást adó tizedikes gimnazisták aránya pedig 79-94 százalék. En-
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nek főleg az a magyarázata, hogy a súlyos problémákat okozó jegyek közötti viszony 
nem kapott szerepet, továbbá a hármas hierarchia öröklött alapja (275. o.), végül az, 
hogy az instrukcióban nem lehetett a megoldandó feladat jó körülhatárolását mellőzni. 
Ez sokat segített a megoldásban. E nélkül azonban nem tudták volna a tanulók, hogy mit 
kell tenni. Ugyanis a tanulók önállóan nem szoktak hierarchikus osztályozást végezni. 
Az a)-c) feladatelem adatai mutatják az első felosztás eredményét. Mint látható, ezek a 
feladatelemek valamivel könnyebbek voltak a többinél. A d)-h) feladatelemek a követ
kező szintű felosztás elvégzésének az előzőeknél kicsivel alacsonyabb eredményét mu
tatják. Végül az i)-l) feladatelemek adatai arról adnak számot, hogy a tanulók mekkora 
hányada ismerte föl: az egyik részhalmaz csak két további részhalmazra osztható fel (va
gyis egy sort üresen kell hagyni). Továbbá a három részhalmaz közül az egyik ajegyek 
alapján nem osztható fel (vagyis mindhárom sornak üresen kell maradnia).

% p

5. ábra
A hierarchikus osztályozás készségének fejlődése, %p
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Az 5. ábra legfontosabb jellemzője, hogy a hierarchikus osztályozás nemcsak az ele- 
menkéti eredményeket és az ábrán szemléltetett átlagot tekintve bizonyult a legjobban 
működő készségnek, hanem az optimális használhatóságot elérő tanulók aránya is itt a 
legmagasabb. A többi készséghez képest kapott magasabb fejlettségre az előző bekez
désben már próbáltam némi magyarázatot adni. Az ábrán látható vékony pontsorral 
szemléltetett felmérés eredményét is érdemes megfontolás tárgyává tenni. Az 1980-ban 
elvégzett mérés eredményét formálisan nem lehet ugyan összehasonlítani a 2003-as ada
tokkal, de az a következtetés megkockáztatható, hogy lényeges változás ennek a kész
ségnek a fejlődésében sem következett be az elmúlt közel negyedszázad alatt. Nem vé
letlenül kaptunk hasonló szintű, hasonlóan lejátszódó fejlődési folyamatot.

Következtetés: A hierarchikus osztályozás készségének viszonylag magas átlagos 
fejlettsége és az optimumot elérők magas aránya többek között annak köszönhető, hogy a 
jegyek viszonya nem szerepelt (a felosztások egyjegyűek voltak). Továbbá az öröklött 
alapoknak és annak, hogy az instrukciók kényszerűen segítöek. Ez azt jelzi, hogy a tan
tárgyi tartalmak rendszerezésekor a hierarchikus osztályozás (például fagráffal szem
léltetve) a tanulók többsége számára felfogható, de valóságos hierarchikus felosztást a 
szükséges tárgyi ismeretek birtokában segítő instrukciók nélkül kevesen tudnának elvé
gezni. Különösen akkor nem, ha a felosztások több jegy, vagyis a jegyek közötti viszo
nyok figyelembevételével lennének elvégzendők.

4 . A rendszerező képesség kritériumhoz viszonyított fejlődése

Ha az eddig vizsgált 6 rendszerező készség 14 feladatának 50 feladatelemét együtt te
kintjük, vagyis az egész tesztben elért pontok számát (a nyerspontot) viszonyítjuk a ma
ximálisan elérhető 50 ponthoz (százalékpontban kifejezve a nyerspont kétszerese = %p), 
akkor a rendszerező képesség fejlettségéről, fejlődéséről kaphatunk képet.

Átlagos fejlődés

A 6. ábra adatai azt szemléltetik, hogy a tantárgyi tartalmak spontán fejlesztő hatása 
milyen eredménnyel, következményekkel jár. Az ábra bal felső részében látható görbe a 
manipulativ (perceptuális, szenzomotoros) rendszerező képesség fejlődésének 1980-ban 
mért helyzetét mutatja. Ezek szerint az iskolába lépő gyerekek 50 százalékpontos átlagos 
fejlettsége a 4. évfolyam végéig 70 százalékpontra növekedett. A fogalmi szinten műkö
dő rendszerező képesség viszont csak öt évvel később jutott el az 50 százalékpont körüli 
szintre, és a 70 százalékpont körüli átlagos fejlettséget csak az érettségi előtt álló tanulók 
érték el.

A 2003. évi mérés eredményei szerint az általános iskolában a tantárgyi tartalmak 
spontán fejlesztő hatásának eredményeként egyenletes fejlődés tapasztalható, ami a 8. 
évfolyam végéig eléri a 60 százalékpontot, az 1980-ban mért szintet. A teljes középisko
lás korú népességben ez az alapvető képesség nem fejlődik tovább, hanem az addig elért 
szinten marad, stagnál. Az 1980-as mérés eredményét mutató görbe azért emelkedő,
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mert a 12. évfolyamosok nem tartalmazzák a szakiskolásokat (hiszen azok egy évvel ko
rábban befejezték tanulmányaikat). Az ő eredményeikkel együtt ezt a stagnáló ered
ményt kaptuk volna, ami azt jelzi, hogy a felnövekvő generációk 60 százalékpont körüli 
átlagos fejlettségű rendszerező képességgel lépnek ki az életbe, és a felsőoktatásban ré
szesülők kivételével ezen a szinten élik le az életüket. A gimnazisták és a szakiskolások 
közötti szakadékszerű különbség nem a középfokú képzés következménye, hanem abból 
adódik, hogy az általános iskola után eleve a fejlettebb készségekkel rendelkezők tanul
nak tovább. Ezt figyelembe véve a középfokú iskolatípusok semelyikében sem fejlődik 
tovább a rendszerező képesség.

%p

6. ábra
A fogalmi rendszerező képesség fejlődése, %p

A rendszerező képesség a 8. évfolyamból és a középiskolákból kilépők mindössze 
22-23 százalékában fejlődik optimális használhatóságúvá. A tizedikes gimnazisták kö
rében ez az arány 40 százalék. Feltehetően e vonatkozásban is a stagnálás jellemző az
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előző bekezdésben említett okok miatt. Pedagógiai szempontból rendkívül fontos az a 
tény, hogy már a 4. évfolyam végén létezik 3 százaléknyi tanuló (arányuk a 6. évfolyam 
végéig 7 százalékra növekszik), akikben optimális szinten működik ez a készség (ők 
csaknem kivétel nélkül kitűnő tanulók).

Az általános iskolában 6 százalékpont körüli az átlagos fejlődés évenkénti üteme. Ez 
azt jelenti, hogy a tantárgyi tartalmak spontán fejlesztő hatásával az átalagos tanulónak 
hatéves kora után mintegy 14 esztendőre lenne szüksége ahhoz, hogy a rendszerező ké
pessége optimális használhatóságúvá fejlődjön. A gyorsabban fejlődő tanulóknak ennél 
természetesen jóval kevesebb, a lassabban fejlődőknek pedig sokkal több időre volna 
szükségük.

A 6. ábra felső részében három háttérváltozó adatai olvashatók. Ilyen adatok az előző 
ábrákon is szerepeltek, de azokat nem elemeztük. Most az átfogó adatok birtokában ér
demes rögzíteni néhány tényt. Említést érdemel, hogy a fiúk rendszerező képessége átla
gosan 9 százalékponttal fejletlenebb, mint a lányoké. Ez másfél évnyi fejlettségbeli kü
lönbség a két nem között. Ugyanekkora a rendszerező képesség fejlettségének különbsé
ge a budapesti és a kisközségi tanulók között.

Ami a tanulmányi eredményt illeti, a jeles tanulókhoz viszonyítva a jó tanulók rend
szerező képességének fejlettsége 17, a közepeseké 29, az elégségeseké pedig átlagosan 
33 százalékponttal alacsonyabb. E különbségek években kifejezve ebben a sorrendben: 
2,8, 4,8 és 5,5 esztendő. A rendszerező képesség tanulmányi eredmények szerinti hatal
mas fejlettségbeli különbségei arra engednek következtetni, hogy minél eredményesebb 
a tantárgyi tartalmak elsajátítása, annál nagyobb a rendszerező képesség fejlődését elő
segítő spontán hatás. A tény azonban ugyanakkor az, hogy lehetetlen mindenkinek jeles 
szinten megtanítani a tananyagot, vagyis a spontán fejlesztő hatástól többet nem remél
hetünk: ezt értük el negyedszázaddal ezelőtt is és ez várható a jövőben is. Arról már nem 
is beszélve, hogy a spontán fejlesztő hatásnak köszönhetően a jeles tanulók is csak 72 
százalékpontos eredményt érhetnek el, ami azt jelenti, hogy csak mintegy a 40 százalé
kukban fejlődött optimálisan használható szintre a rendszerező képesség. Mivel a tartal
mak spontán fejlesztő hatása igen jelentős, de nem elegendő, ezért az eddig megszokot
tól eltérő megoldásra, az úgynevezett tartalomba ágyazott kritériumorientált szándékos 
fejlesztésre van szükség (erről lásd e tanulmány negyedik bekezdésében felsorolt szak- 
irodalmat, valamint a Pedagógiai tanulságok című részt).

A különbségek alakulása

A tanulók közötti különbségek helyzetéről, alakulásáról az előző rész adatai alapján 
már van némi képünk. A kritériumorientált fejlesztés érdekében azonban a szokástól el
térő jellegű és részletesebb ismeretekre van szükség. Ezt a célt szolgálja az úgynevezett 
elsajátítási szintek kidolgozása, amelynek köszönhetően minden egyes tanulóról megál- 
lapítató, hogy hol tart a fejlődésben, az optimális használhatóság eléréséig mit kell még 
tenni, milyen utat kell még bejárni az optimális elsajátításig.

Ennek kiinduló feltétele, hogy a szóban forgó készség, képesség mérésére olyan érté
kelő eszközzel rendelkezzünk, amely lefedi annak alapvető, koherens rendszert alkotó 
összetevőit, és ezáltal alkalmas az analitikus diagnózisra, továbbá arra, hogy az elsajátí
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tás kezdetétől az optimális szint eléréséig vagy a stagnálás bekövetkeztéig mérni lehes
sen vele. (Nem alkalmazható a klasszikus tesztelmélet szabálya, mely szerint a többség 
által megoldott, illetve megoldhatatlan feladatokat el kell hagyni. Pedagógiai szempont
ból éppen annak az ismerete fontos, hogy mely Összetevők működnek már, és melyek 
nem működnek még.) Az összetevők koherens rendszerét és az ennek lefedését megva
lósító tesztet az első és a második rész ismertette. Második feltétel, hogy az elsajátítás 
kezdetétől az optimális elsajátításig megfelelő metszetekben felmérjük a fejlődés folya
matát. (Ennél előnyösebb lenne a longitudinális felmérés, de ez minimum egy évtized 
múlva kínálna használható ismereteket). Esetünkben a 4. évfolyam előtt kezdődik az el
sajátítás, de a 4. évfolyam végén elért szint elég alacsony ahhoz, hogy megbízhatóan be
csülni lehessen az elsajátítás kezdetét, ami az előző ábrákon látható vastag szaggatott 
vonal szerint az általános iskola első évfolyamain következik be. Ugyanakkor a teszt ki
töltéséhez megfelelő olvasási készség szükséges, ami az első évfolyamokon a többség 
esetében még nem létezik. A stagnálás a 8. évfolyam után következik be, amit a 10. év
folyamon kapott azonos eredmény bizonyít. Harmadik feltétel, hogy valamennyi met
szetre vonatkozóan ismerjük a különbségek mértékét és arányait tükröző eloszlások 
adatait (lásd a 7. ábrát). Negyedik feltétel, hogy ismerjük valamennyi metszetre vonatko
zóan a relatív szórást és a reliabilitást. Amint a 2. részben olvasható, a felmérések 
reliabilitása 0,928-0,945 között változik (átlaguk: 0,94). A relatív szórások a vizsgált év
folyamok sorrendjében: 59, 57, 52, 40, 40, a szakiskoláé 37, a szakközépiskoláé 37, a 
gimnáziumé 25 százalék.

Belátható, hogy az optimális elsajátítás, használhatóság kritériuma nem lehet 100 
százalék. Hiszen sokféle zavaró hatás befolyásolhatja a teszt kitöltőjének, javítójának, 
értékelőjének tevékenységét. Mindenféle mérésnek van hibája. A reliabilitás értéke azt 
jelzi, hogy mekkora lehet a valószínű mérési hiba nélküli eredmény, amit a reliabilitás 
négyzete százalékban kifejezve mutat. Ez 0,94 esetén 88 százalék, vagyis a mérési hiba 
12 százalék. Tehát a kapott eredmények 12 százalékáról tételezhetjük fel, hogy mérési 
hibából származhat. Ha elvileg a 100 százalékpontot tekintjük az optimális elsajátítás 
kritériumának, akkor a lehetséges mérési hiba miatt gyakorlatilag 88 százalékpontnál 
magasabb optimális elsajátítási kritériumot előírni nem lenne helyes.

Az is belátható, hogy minél komplexebb, bonyolultabb feladat megoldását teszi le
hetővé a szóban forgó készség, képesség, annál nagyobbak lehetnek a különbségek. Ez a 
relatív szórásban jut kifejezésre. Öröklött adottságaink (például a testmagasság) relatív 
szórása 10 százalék körüli. Az optimális elsajátítás a populációban akkor következik be, 
amikor a relatív szórás 10 százalék körüli értékre csökken. Tekintettel arra, hogy a rela
tív szórások igen magasak, és a belátható időn belül számottevő csökkenésük nem vár
ható, ezért az optimális elsajátítás kritériumát a reliabilitás által előírtnál is alacsonyabb
ra célszerű venni. Végül is a rendszerező képesség esetében a 80 százalékpont fölötti 
eredmény tekinthető optimális elsajátításnak, használhatóságnak (a kritérium kidolgozá
sáról lásd Nagy, 2000. 284-286. o.). Ha majd valamikor a kritériumorientált fejlesztés
nek köszönhetően lényegesen emelkedik az elsajátítás szintje és számottevően csökken a 
relatív szórás, akkor majd emelni lehet az optimális elsajátítás kritériumát.

A 7. ábra eloszlásai közül a 4-6. évfolyam és a szakiskola tanulóinak eloszlása a 
rendszerező képesség fejlettsége szerint szélsőségesen balra aszimmetrikus. Hasonló
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jelleggel és mértékben jobbra aszimmetrikus a 8. és az együtt vett 10., valamint a szak
középiskolások eloszlási görbéje. Az eloszlások jellemzője továbbá, hogy a skála alsó és 
felső harmadába is sok tanuló tartozik. (Eltérően a tizedikes gimnazistáktól, akik között 
csak néhány százaléknyi tanuló rendszerező képessége rekedt meg a skála alsó harmadá
nak szintjén.) Az eloszlások eme jellegzetességét figyelembe véve, az öt elsajátítási szin
tet célszerű 20 százalékpontban meghatározni. (Ha például az eloszlások a gimnazisták 
eloszlási görbéjére hasonlítanának, akkor az előkészítő szintet 30-40 százalékpont körüli 
értékben kellene meghatározni, a többi szint pedig ettől függően alakulna.)

A  t a n u l ó k  s z á m a ,  %
3 0

2 5

20

1 5

10

5

0
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7. ábra
Rendszerező képesség. A fejlődésbeli különbségek alakulása, %p

A 7. ábra felső részében olvasható adatok azt mutatják, hogy a különböző évfolya
mokra, iskolatípusokba járó tanulók hány százaléka jutott el a rendszerező képesség fej
lettsége szerint a különböző elsajátítási szintekre. Ezek döbbenetes adatok. Például a 4. 
évfolyam végén a tanulók 29 százalékának a rendszerező képessége előkészítő szinten
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van. Ez azt jelenti, hogy ez a képessége még nem működik, az elsajátítás előfeltételeit 
képező tudás elsajátításánál tartanak. Ez egészen természetes helyzet. Ami egyáltalán 
nem természetes, hogy a szakiskolások 25 százaléka megrekedt az előkészítő szinten, de 
még a szakközépiskolások között is akad 6, a gimnazisták között pedig 2 százaléknyi 
ilyen fiatal. Vagy tekintsük a másik végletet. Az optimálisan használható rendszerező 
képességgel a tizedikes gimnazistáknak csak 40 százaléka rendelkezik, a szakközépis
kolába járóknak már csak 19, a szakiskolásoknak pedig mindössze 3 százaléka. Ugyan
akkor a 4. évfolyam végén már 3 százaléknyi tanuló rendszerező képessége fejlődött op
timálisan használhatóvá.

Következtetés: Eddigi kutatásaink szerint a másfél tucatnyi értelmi (kognitív) képes
ség mindegyikének fejlődése nagy valószínűséggel a rendszerező képességhez hasonló 
képet mutat. Ez a helyzet az eddigi tartalomorientált iskola spontánt képességfejlesztő 
hatásának eredménye és következménye. Amíg a felnövekvő generációk nagy és fokoza
tosan csökkenő hányadát az ilyen szintű értelmi képességei nem akadályozták abban, 
hogy fizikai munkával keresse meg kenyerét, addig az előkészítő és kezdő szintű értelmi 
képességekkel ma már és a jövőben egyre kevésbé lehet a társadalomba beilleszkedve 
boldogulni. A következő részben a kapott helyzetkép pedagógiai tanulságait, a lehetősé
geket és a tennivalókat tekintem át.

5. Pedagógiai tanulságok

A legszembetűnőbb és legfontosabb pedagógiai tanulság, hogy a tartalomorientált ha
gyományos iskola a tantárgyi tartalmak oktatásának spontán értelemfejlesztő hatásával 
15 évig tartó intézményes nevelés eredményeként a felnövekvő generációk kevesebb, 
mint egynegyedében fejleszti ki optimálisan használhatóvá az implicit fogalmi rendsze
rező képességet. A másik szűk egynegyednyi tanulóban ez a képesség egyáltalán nem 
működik: 9 százaléknyian az előkészítő, 13 százaléknyian a kezdő szinten rekednek 
meg.

Ez azt jelenti, hogy perceptuális szintű rendszerező képességgel fogják leélni az éle
tüket. Ugyanis a nyelvileg, fogalmakkal megfogalmazott új tudás felvételére, elsajátítá
sára nemcsak az előfeltételként szükséges ismereteik hiányosságai miatt képtelenek, ha
nem a rendszerező (és feltehetően a többi, másfél tucatnyi értelmi, köztük az olvasási) 
képesség fejletlensége miatt sem. A felnőtté válók valamivel több, mint felének az ér
telmi továbbfejlődése nem kizárt (ők jutottak el a haladó és a befejező szintre), és a fel
nőttoktatás, azon belül a második esélynek nevezett lehetőség sokakat továbbfejleszthet, 
alkalmassá tehet az élethosszig tartó tanulásra, a fejlődéshez való alkalmazkodásra.

A másik alapvető pedagógiai tanulság, hogy a 4-5. évfolyamos (9-10 éves) tanulók 
mintegy 10 százaléka eljut a fogalmi rendszerező képesség optimális használhatóságáig, 
további egyharmaduk pedig a befejező szintre.(7. ábra). Ez azt jelzi: elvileg nem lehetet
len, hogy 14—16 éves korig minden értelmileg ép (ez több, mint a népesség 95 százalé
ka), a lassan és a leglassabban fejlődő serdülő is eljusson az optimálisan használható
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rendszerező képesség elsajátításáig (ugyanez a hipotézis megfogalmazható a többi értel
mi képesség optimális implicit fogalmi szintű elsajátítására vonatkozóan is).

A 20. század második felének pedagógiai kísérletei, hektikus reformjai, tantervi fej
lesztései nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A tantervi, módszertani refor
mokra, változtatásokra, fejlesztésekre szükség van ugyan, de maga az alapprobléma ál
taluk nem oldható meg. Aki ezt a tanulmányt elolvasta, az rádöbbenhetett arra, hogy a 
pedagógiai gyakorlat nem rendelkezik a rendszerező képesség szerveződésének, műkö
désének, elsajátítási folyamatának, az optimális elsajátítás kritériumának megfelelő is
mereteivel. Pedig ez az értelmi képesség -  a Piaget-féle kutatásoknak köszönhetően -  
még a legjobban ismertek közé tartozik. A többi másfél tucatnyi értelmi képességről az 
oktatásban dolgozók még ennyi ismerettel sem rendelkeznek, nem is beszélve a jövő 
szempontjából ennél is fontosabb tucatnyi szociális képességről.

A legújabb kutatások, mint ez a tanulmány is, és például az olvasási képesség leg
újabb nemzetközi kutatásainak eredményei ma már lehetőséget kínálnak a változtatás 
előkészítésére, megkezdésére. Ennek az a feltétele, hogy a másfél tucatnyi értelmi képes
ség elsajátítási folyamatának kritériumorientált feltárása minél előbb megvalósuljon 
(féltucatnyi képesség hazai feltáró kutatása előrehaladott állapotban van), majd sor ke
rüljön a tucatnyi szociális, valamint a perszonális képességek elsajátítási folyamatainak 
hasonló feltérképezésére is (a személyiség képességrendszereiről lásd Nagy, 2000). Az 
eddigi kutatások és kísérletek alapján (lásd e tanulmány negyedik bekezdésében hivatko
zott szakirodalmat) megfogalmazható a megoldás stratégiája. Ennek rövid leírása után 
kerülhet sor a rendszerező képesség kritériumorientált fejlesztésének ismertetésére az 
előző fejezetek ismereteinek tanulságai alapján.

A képességek és készségeik elsajátítási folyamatai sok évet vesznek igénybe. A 
perceptuális szint a gyermekkor végéig minden értelmileg ép serdülőben optimálisan 
működővé fejlődik. Az implicit fogalmi szint az évtizednyi iskolázás ellenére is csak a 
felnövekvők kisebb hányadában fejlődik optimálisan használhatóvá, amint az előző feje
zet adatai mutatják. Az értelmező (a szabálytudatos explicit, a méta-) szint jelenleg még 
csak mint lehetőség vehető számba. A tartalomorientált iskola, pedagógia „letanító stra
tégiája’, amely tanórákban, témákban gondolkodik, csak a tartalmak spontán fejlesztő 
hatásával járulhat hozzá a képességek fejlődéséhez (aminek az elégtelenségéről ez a ta
nulmány is meggyőző képet ad), a sok évig tartó szándékos fejlesztésre alkalmatlan. A 
képességek sok évig tartó optimális elsajátítását csak olyan stratégia segítheti, amely té
mákon, féléveken, tanéveken átívelve folyamatos fejlesztést valósít meg mindaddig (füg
getlenül attól, hogy a tanuló hány éves, hányadik évfolyamra jár), amíg az optimális 
használhatóság szintje létre nem jön. Ezt nevezzük kritériumorientált fejlesztési straté
giának.

A képességek konkrét tartalmakkal működnek. A kognitív képességek tartalma az in
formáció, a fogalmi szint tartalma a fogalom. Például a fogalmazás képessége fogalmak
kal működik. Önmagában véve, üresen nem működhet. Ebből következően a képességek 
fejlesztése csak konkrét tartalmakkal lehetséges. A tartalomorientált iskola tartalmakkal 
fejleszti a képességeket, de ez a fejlesztés spontán módon valósul meg. A szándékos ké
pességfejlesztés kétféle lehet. A formális fejlesztés vagy újabban a metakognitívnek ne
vezett szint a szóban forgó képesség, készség működésére vonatkozó ismeretek tanításá-
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val és ezeknek az ismereteknek az alkalmazásával gyakoroltatja a képességet. A szándé
kos képességfejlesztés másik változata a tantárgyi tartalmakba ágyazott fejlesztés, amely 
az arra alkalmas tartalom feldolgozásával működteti a szóban forgó készséget, képessé
get a tananyag jobb megértésének, eredményesebb alkalmazásának, elsajátításának szol
gálatában. A pedagógusnak explicit ismeretei vannak a készség, a képesség szerveződé
séről, működéséről, fejlődéséről, alkalmazási lehetőségeiről, és ezt a tudását fölhasználja 
a feldolgozandó téma által történő működtetés érdekében, de nem tanítja a működés sza
bályát. Tanulmányom az implicit fogalmi szint spontán fejlődésével foglalkozik, a vizs
gálatok megmutatták a spontán fejlesztés korlátáit, ezért a fejlesztés lehetőségét tekintve 
az a tanulság, hogy az implicit fogalmi szint tantárgyi tartalomba ágyazott szándékos 
fejlesztésére van szükség.

A képességek készségek, részkészségek, rutinok által működnek (a rendszerező ké
pességre vonatkozóan erről lásd az első részt). Ezért a képesség fejlesztése készségeik, 
azok egyszerűbb készségei, részkészségei és a rutinok fejlesztése által valósulhat meg a 
fenti értelemben vett tartalom feldolgozásával működtetve.

Az első részben az a kijelentés olvasható, hogy a készségek és a képességek, PDP- 
modell szerinti rutinok nélkül nem létezhetnek, nem működhetnek. Például az olvasási 
készség optimális használhatóságának az a feltétele, hogy legalább az ötezemyi leggya
koribb szó PDP-modell szerinti vizuális felismerő rutinként működjön. Auditív szóruti
nok nélkül nincs fogalomfelismerő aktiválás. E nélkül pedig nem létezhet fogalmi rend
szerezés. A képzetnek mint felismerő rutinnak és mint a fogalmi gondolatháló tagjának 
alapvető szerepe van a rendszerezési képesség működésében. Ugyanis a perceptuális le
hetőség gyorsabb és egyszerűbb felismerést tesz lehetővé, ezáltal segíti a rendszerezés 
működését. Ezért a fogalmak képzeti tagjának beépítése a rendszerező képesség eredmé
nyesebb, könnyedebb működése szempontjából is fontos. Sajnos a pedagógia lebecsüli a 
rutinok elsajátításának, gyarapodásának segítését. Nem tudok arról, hogy a témának 
megfelelő szakirodalma lenne. Ezért ez a bekezdés nem lehetett több a szükségesség jel
zésénél.

A harmadik rész visszatérő problémája volt a fogalmi felismerés jegyei közötti vi
szony felismerése, ami a rendszerező készségek eredményes működésének alapvető fel
tétele, eszköze. Láthattuk, hogy a jegyek viszonya háromféle lehet: kapcsolatos (kon
junktív, ,,és-viszony’), választó (diszjunktív, „vagy/és-viszony, avagy-viszony”, vala
mint kizáró vagy, „vagy-vagy viszony”). Ez a három kétváltozós logikai műveletnek 
megfelelő viszony nyelvileg több tucat kötőszóval és számos határozószóval, továbbá 
vesszővel, pontosvesszővel és más módon fejezhető ki. A jegyegyüttesek igazságmátri
xoknak megfelelő használata emiatt komoly nehézséget okoz, ami megnyilvánult a fela
datok megoldásában (az ilyen feladatok bizonyultak a legnehezebbnek), illetve azoknak 
a komplexebb feladatoknak az eredményesebb megoldásában, amelyekben jegyviszo
nyok nem szerepeltek.

Egy más célú kísérlet tapasztalatai alapján a fogalomképzés és a definiálás készségé
nek szándékos fejlesztését szolgálhatja a soron következő tananyag erre alkalmas több
jegyű definícióinak többszörös átfogalmazása. Az átfogalmazás megvalósulhat a jegyek 
fölcserélésével, a kötőszavak cseréjével, a jegyek kicserélésre alkalmas szinonimáival. 
Minden átfogalmazott mondatot össze kell hasonlítani az eredetivel, és indokolni kell,
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hogy miért egyezik vagy miért nem egyezik a két változat. Az átfogalmazás eredmé
nyezhet kijelentő feltételes mondatot. Változhat a mondat aszerint is, hogy a fogalom 
neve és ajegyek közötti ekvivalencia viszonyt hogyan fejezzük ki. Továbbá a nemfoga
lom is különböző módon építhető be a meghatározásba. Végül a definíció fogalmazása 
különböző funkció szerint is átfogalmazható. Más a közlő-leíró funkciójú definíció, is
mét más, ha az alkalmazás szempontjából előírásként fogalmazzuk meg. Továbbá, ha a 
besoroló működésre esik a hangsúly (lásd a definícióról szóló részt). Ezeket az átfogal
mazásokat is gondosan össze kell hasonlítani az eredeti mondattal, és indokolni kell a 
tartalmi megfelelést vagy a különbséget. Az átfogalmazásoknak kettős szerepük van: a 
tanulás célját szolgáló fogalom alapos feldolgozása, „körbejárása", minél jobb megér
tése, elsajátítása, valamint az implicit fogalomképzés és definiálás készségének fejleszté
se, és ezáltal a fogalmi rendszerező képesség fejlődésének elősegítése.

Az eredeti és az átfogalmazott definíciók egybevetése és tartalmi azonosságuk, kü
lönbözőségük megállapítása, indoklása indirekt módon a besorolás készségének fejlesz
tését is szolgálja. Az elsajátítandó új fogalom akkor válik használhatóvá, ha felismerő, 
azonosító, vagyis besoroló funkciója működőképes. Egy dolog, hogy a tanuló el tudja 
magyarázni mi az ige, de ha nem tudja eldönteni bármely szóról, hogy ige-e vagy nem, 
akkor az ige fogalma működésképtelen. Az elsajátítandó fogalom működőképessé fej
lesztése érdekében mindenekelőtt a fogalom alá tartozó elemek közül különböző jellegű 
mintapéldányokat, mintapéldákat kell ismertetni, elsajátítani. Majd gyakorolni kell az 
univerzum elemein a besorolást: példánk esetében a szavak univerzumának elemei kö
zött az igék felismerését. Ebben az esetben a szokásos besoroló gyakorlat: a tanuló alá
húzza az igéket egy megjelölt szövegben. A mintapéldák és a besoroló gyakorlatok egy
felől alkalmazóképessé fejlesztik az elsajátítandó fogalmat, másfelől fejlesztik a besoro
lás készségét, miáltal hozzájárulnak a rendszerező képesség fejlődéséhez.

A sorképző osztályozás a szóban forgó fogalom besorolása különböző terjedelmű fo
galmak, univerzumok alá (például: macska c  emlős c  ragadozó c  állat). Az elsajátítan
dó fogalom sorképző osztályozásának különböző változatai lehetnek az univerzumok 
száma és megválasztása tekintetében. Ez mindössze néhány másodpercet, a tanulók által 
különböző változatban elvégezve, a hibás megoldásokat közösen javítva is csak néhány 
percet vesz igénybe. Érdemes a sorképző osztályozást minden tanítandó fogalommal el
végezni, a tanulókkal különböző változatokban elvégeztetni. Ennek eredményeként 
ugyanis a szóban forgó fogalom betagolódik a teljes fogalomrendszerbe, ugyanakkor 
fejlődik a sorképző osztályozás készsége, ami a hierarchikus osztályozás és a rendszere
ző képesség kifejlődésének, eredményes működésének feltétele.

A. felosztás és annak ismételt elvégzése a sorképző osztályozás segítségével, vagyis a 
hierarchikus osztályozás az összetett fogalmak tanításának és elsajátításának eszköze és 
eredménye. A felosztás eredménye a gyűjtőfogalom és a tagolófogalom. E fogalmak 
részfogalmai (részhalmazai) neveik segítségével felsorolhatók, a felsorolás megtanulha
tó. Az eredményesebb tanulás érdekében előnyös fagráffal, Venn-diagrammal, táblázat
tal ábrázolni is. Az áttekinthető táblavázlat, a kitakarással felépülő fóliavázlat (illetve 
dia) rendszeres alkalmazása az eredményes tanulás segítése mellett a rendszerező képes
ség fejlesztésének is fontos eszköze. A tanítás, az elsajátítás tárgyát képező gyűjtő-, il
letve tagolófogalom működőképes elsajátításának eredményessége és a besorolás két
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részkészségének gyakorlása érdekében a felosztott, tagolt fogalom elemeivel halmazke
reső, szortírozó besorolás végzendő. Például a kijelölt szövegben a különböző névszókat 
különböző aláhúzással jelöltetjük. Erre a célra legalkalmasabb eszköz a táblázat, amely
nek a fejrovataiban felsorolhatok a részhalmazok nevei és alattuk helyezkednek el az 
üres cellák, amelyekbe a megadott elemek besorolandók, beírandók. A gyakorlás kez
detén az üres cellákban egy-egy mintaelem szerepelhet. A gyakorlás előrehaladott szaka
szában és a diagnosztikus értékelés érdekében a cellák üresek. A hierarchikus osztályo
zás esetében a felsorolásos tanítási, tanulási módszer meglehetősen problematikus. Ne
héz áttekinthetősége miatt zavaros fogalomrendszer jöhet létre. Ezért a hierarchikus 
összetett fogalmak esetében az ábrázolás alapvető jelentőségű. A táblázatos megoldás 
ebben az esetben is alkalmazható szemléltetési céllal és a kereső, szortírozó besorolással 
megvalósuló gyakorlás érdekében. Ebben az esetben is arról van szó, hogy a felosztás, a 
hierarchikus osztályozás működtetésével megvalósuló tanítás, tanulás egyaránt segíti a 
célfogalom eredményesebb elsajátítását és a felosztás, a hierarchikus osztályozás kés
zségének, valamint a rendszerezés képességének a fejlődését is.

Befejezésül a többszempontú rendszerezés fejlesztésének lehetőségére utalok. A dol
gok több szempontból vizsgálhatók, ennek megfelelően több szempont szerint rendsze
rezhetők. Minden tudományágnak van néhány komplex alapfogalma, amely több dimen
zió, szempont szerint rendezett. Ilyen például a periódusos rendszer, amely többdimen
ziós táblázatban rendezi el az elemeket. De a kémiánál maradva ilyen például a kémiai 
reakció fogalma. A kémiai reakciók felosztásának egyik szempontja a részecskeátmenet, 
másikat az energiaviszonyok adják, de ismét más szempont szerint kapjuk az egyesülést, 
a bomlást és a dinamikus egyensúlyt eredményező reakciókat. Mivel ezek egymással is 
összefüggenek, készíthetünk egy többdimenziós táblázatot, amelynek üres celláiba be
írunk egy-egy példát. Majd minden új reakció tanulásakor megkeressük, hogy a táblázat 
melyik cellájába tartozik, és oda beírjuk. A többszempontú rendszerezés esetén a szem
pontok megválasztása, megnevezése nélkülözhetetlen. Az egyszempontú rendszerezés 
szempontja általában implicit, nem megnevezett. Pedagógiai okokból azonban a fontos 
célfogalmak esetén a definiálás, az osztályozás szempontját minden esetben célszerű a 
tanulókkal közösen tisztázni, megnevezni. A szempont megnevezése és a többdimenziós 
fogalmi rendszer folyamatos kiépítése, működtetése végül is az évekig tartó folytonos, 
ismételt használat, működtetés által állandósult, jól működő tudásrendszerré fejleszti a 
legalapvetőbb ismereteket. A többdimenziós táblázatok a már tanult fogalmak gyakorlá
sára és diagnosztikus értékelésére is használhatók. Ugyanakkor a többdimenziós rend
szerező képesség és a többdimenziós, komplex gondolkodás is fejlődik.
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ABSTRACT

JÓZSEF NAGY: CRITERION-REFERENCED ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT 
OF SYSTEMISING ABILITY

Informed by the results o f ethology, human ethology and the cognitive revolution, the study 
redefines the area of cognitive competence examined as the Piagetian logic of classes and 
relations in the second half o f the 20‘h century. Inherent routines of unit and relation 
recognition, operating on the basis of the PDP model, are proposed as basic elements of the 
organisation and development o f systemising ability. These routines provide the basis for the 
acquisition of learned routines of unit and relation recognition. These, in turn, build up the 
systemising skills of thought formation, concept formation, class inclusion (search, selection, 
sorting), definition, sériation, classification (assignment, division, serial classification and 
hierarchical classification) and multiaspect systemising. The second part of the study 
introduces an instrument for the diagnosis and criterion-referenced assessment of the 
components of systemising ability thus defined and of the characteristics and reliability of a 
survey that used this instrument with a Hungarian national representative sample of 10-16- 
year-olds. The third part describes the development of systemising ability on the implicit 
conceptual level, relative to the criterion of optimal operation. The figures summarising data 
from the survey show that in the traditional, content-centred paradigm of schooling, less than 
a quarter of students have optimally operating implicit conceptual level systemising ability by 
the end of compulsory education. In almost another quarter the implicit conceptual level is 
hardly present. These students leave school with systemising ability functioning at the 
manipulative (sensomotor) level. The ability operates partially and erroneously in the 
remaining half of students. The curve showing the development of the whole population 
levels out after the 8th grade, i.e. the development stagnates in 14-18-year-olds. The fourth 
part discusses the pedagogical implications of the possibilities, conditions and tasks of 
criterion-referenced development, as a potential strategy of addressing this situation.
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GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA

Andor Mihály
MTA Szociológiai Kutatóintézete

1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben 
még a gimnazisták 97 százaléka egységesen négyosztályos állami gimnáziumba járt. 
2002-ben már a tanulók 16 százaléka egyházi, 3 százaléka alapítványi vagy magánisko
lában tanult, és csak 81% az állami gimnázium örökébe lépő önkormányzati gimná
ziumokban. És persze ma már nem csak négyosztályos gimnáziumok vannak; a tanulók 
15 százaléka hatosztályosba, 8 százaléka nyolcosztályosba jár. Azonban nem csak a kö
zépfokú iskolák differenciálódtak, hanem tanulóik is. Az alábbiakban megkísérlem leír
ni, hogy milyen dimenziók mentén történik ez a differenciálódás.

A szülők iskolai végzettsége

Korábbi vizsgálatokból tudjuk, hogy minél magasabb a szülők iskolai végzettsége, annál 
nagyobb arányban járnak gyerekeik gimnáziumba. Az 1. táblázat brutális következetes
séggel mutatja meg, hogy milyen könyörtelenül érvényesül a szelekció. A társadalomku
tatásban ritkán lehet egy jelenséget ennyire tisztán ábrázoló adatot találni.

1. táblázat. A tanulók megoszlása a különböző középfokú iskolák között az apa legma
gasabb iskolai végzettsége szerint (%)'

Hová jár a gyerek 
jelenleg?

Apa iskolai végzettsége
8 Alt. vagy 
kevesebb 
N=425

Szakmunkás
végz.

N=1949
Érettségi
N=1071

Főiskola
N=389

Egyetem
N=441

Gimnázium 10 20 39 64 82
Szakközépiskola 38 44 46 27 15
Szakmunkásképző 45 34 14 8 3
Szakiskola 7 2 1 1 -
Összesen 100 100 100 100 100
Forrás: Andor Miliály és Liskó Ilona 1998-ban végzett kutatásának adatbázisa

I A tanulmány összes táblázata statisztikailag szignifikáns különbségeket mutat, ahol nem, ezt külön jelzem.
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De a különböző családokból jövő gyerekek nem csak a középfokú iskolák között osz
lanak meg egyenlőtlenül, hanem a különböző szerkezetű gimnáziumok között is (Andor 
és Liskó, 2000). Sőt, ez a logika akkor is könyörtelenül érvényesül, ha beljebb hatolunk, 
és csak a valamilyen szempontból (szerkezet és fenntartó) újszerű gimnáziumokat hason
lítjuk össze egymással; sőt akkor is, ha négyosztályos és hat- vagy nyolcosztályos képzést 
egyaránt folytató gimnáziumokon belül nézzük a tanulók megoszlását (2. táblázat).

2. táblázat. A tanulók megoszlása a különböző típusú gimnáziumok között az apa legma
gasabb iskolai végzettsége szerint (%).

M o st m ilyen típusú  
g im názium i képzésben  
vesz részt?

Édes/nevelőapa legm agasabb  isko la i végzettsége
Á tla g

N = 2 5 2 0Legf. 8  Ált. 
N = 4 9

Szakm un
kásképző
N=479

É rettség i
N = 951

Főiskola
N = 444

Egyetem
N= 597

4 osztályosban 59 62 61 56 41 55
6 osztályosban 31 27 27 31 40 31
8 osztályosban 10 11 13 14 18 14
Összesen 100 100 100 100 100 100

V egyes rendszerű  
g im názium  melyik 
részlegébe já r?

N = 3 9 N=410 N = 7 9 7 N = 380 N=501 N = 2 1 2 7

4 osztályosba 64 64 61 56 43 57
6/8 osztályosba 36 36 39 44 57 43
Összesen 100 100 100 100 100 100

A minta egészét tekintve egyedül az egyetemet végzett apák gyermekei járnak az át
lagnál kevesebben négyosztályos, és az átlagnál többen hat- vagy nyolcosztályos gimná
ziumba; a főiskolai végzettségű apák gyermekei már csak az átlagnak megfelelő arány
ban járnak ide is, oda is. Az érettségizett és ennél alacsonyabb iskolai végzettségű apák 
gyermekei a négyosztályos változatban felül, a szerkezetváltóban alulreprezentáltak. A 
tendencia még egyazon iskolán belül is érvényesül, ha vegyesen vannak benne négyéves 
és szerkezetváltó gimnáziumi osztályok, de itt már nem csak az egyetemet végzett, ha
nem az összes diplomás apa gyermeke felülreprezentált a szerkezetváltó osztályokban.2

Némileg felerősödik ez a tendencia, ha mindkét szülő iskolai végzettségét nézzük, de 
az alapvonások változatlanok. Ha mindkét szülő magas iskolai végzettségű, akkor 1-2 
százalékkal tovább erősödik gyermekeik túlreprezentáltsága a szerkezetváltó gimnázi
umban, ha pedig mindkét szülő alacsony iskolai végzettségű, akkor további 4-5 száza
lékkal erősödik a négyosztályos gimnáziumban való túlreprezentáltságuk.

Erre a jelenségre magyarázatot lehet találni, indokot annál kevésbé. Amikor az összes 
középiskolát nézve azt látjuk, hogy minél alacsonyabb a szülők iskolai végzettsége, an

2 Miután a megoszlásokat az anya iskolai végzettségére is megvizsgáltam, és a megoszlások nem különböz
nek egymástól, az egyszerűség kedvéért csak az apa iskolai végzettségi mutatóját használom, mert így az 
adatok összehasonlíthatók régebbi vizsgálatok eredményeivel.
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nál nagyobb arányban járnak gyermekeik valamilyen szakmát adó középfokú iskolába, 
akkor ez a családok mentalitásában és iskoláztatási stratégiájában fellelhető különbség 
lecsapódása, amiben sokféle megfontolás játszik szerepet: egy bizonyos szinten (közép
szinten) túl nem tekintik a tudást olyan értéknek, amelyért érdemes lenne többet áldozni; 
nem bíznak abban, hogy a gyereknek sikerül továbbtanulni, ezért a szemükben „semmire 
se jó” gimnáziumi végzettség helyett szeretnének valamilyen szakmát is adni a gyerek 
kezébe; esetleg nem bírják anyagilag a gyerek taníttatását, ezért szeretnék, ha minél 
előbb kereső lenne. Ám ha már egyszer elszánták magukat arra, hogy gimnáziumi tanul
mányokat finanszírozzanak, akkor semmi nem indokolja, hogy gyermekeik a négyosz
tályos gimnáziumokban túlreprezentáltak, a szerkezetváltókban pedig alul. Hiszen akkor 
feltehetően értéknek tekintik a tudást, bíznak a továbbtanulásban, és vállalják is a 
hosszabb idejű taníttatást. Az indokolatlan jelenséget a társadalmi szelekció magyarázza.

Azt hihetnénk, hogy a gimnáziumok fenntartói szerint (kivéve az alapítványi iskolá
kat) ilyen különbségek már nincsenek, hiszen mind az önkormányzati, mind az egyházi 
gimnáziumok között megtalálható mindenféle szerkezetű. Az alapítványi gimnáziumok 
azért jelentenek kivételt, mert többségük -  alapítványi hozzájárulásnak álcázva vagy 
nyíltan -  tandíjat szed, tehát a bejutás az átlagnál magasabb jövedelemszintet feltételez. 
Hipotézisünk azonban nem igazolódik, mert a gimnáziumok fenntartói szerint a 3. táblá
zatban látható kép bontakozik ki. Az egyetemet végzett apák 75 százaléka valamilyen új
fajta gimnáziumba íratta gyermekét: vagy egyháziba, vagy alapítványiba, vagy az ön- 
kormányzati hat- vagy nyolcosztályosába. Ezen belül az utóbbi választás dominál. 
Ahogy aztán csökken az apák iskolai végzettsége, úgy növekszik a vegyes jellegű gim
náziumok négyosztályos részébe íratott gyerekek aránya, és csökken ugyanennek a gim
náziumnak a szerkezetváltó részébe, illetőleg az alapítványi iskolákba íratottak aránya. 
Ez még magyarázható azzal, hogy a magasabb iskolai végzettségű szülőknek jobb az ér
dekérvényesítő képességük, és ha egy iskolán belül van régi négyosztályos és új 
hat/nyolcosztályos változat, nyilván az utóbbit választják. De hogy az egyházi gimnázi
umok miért vonzzák jobban az alacsonyabb iskolázottságú családok gyermekeit, erre az 
eddigiek alapján még nem tudunk magyarázatot adni. Később még visszatérünk rá.

3. táblázat. A tanulók megoszlása a különböző fenntartójú gimnáziumok között az apa 
legmagasabb iskolai végzettsége szerint (%).

Milyen gimnáziumba 
jár?

Édes/nevelöapa legmagasabb iskolai végzettsége
Átlag

N=2520Legf. 8 Ált. 
N=49

Szakmun
kásképző
N=479

Érettségi
N=951

Főiskola
N=444

Egyetem
N=597

Önkormányzati 4 osz
tályos részébe 40 41 39 36 25 35

Önkormányzati 6/8 
osztályos részébe 30 29 30 35 43 34

Egyháziba 28 25 24 21 20 23
Alapítványiba 2 5 7 8 12 8
Összesen 100 100 100 100 100 100
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Ha mindkét szülő iskolai végzettségét nézzük (4. táblázat), a különbség hasonló min
tázatot mutat, de a megoszlás még szabályosabb. Az önkormányzati gimnáziumok 
négyosztályos részlegébe illetőleg az egyházi gimnáziumokba járó gyerekek aránya a 
szülők iskolai végzettségének növekedésével párhuzamosan egyenletesen csökken; az 
önkormányzati gimnáziumok hat vagy nyolcosztályos részébe, illetőleg az alapítványi 
gimnáziumokéba járóknál pedig növekszik. (Ha mindkét szülő egyetemet végzett, akkor 
az önkormányzati gimnáziumok négyosztályos részébe 22 százalékkal jóval az átlag alatt 
járnak a gyerekek, alapítványi gimnáziumba pedig 14 százalékkal jóval az átlag fölött. 
Ha pedig ez még a nagyszülőkre is igaz, akkor csak 18% jár a négyosztályosba, és 17% 
alapítványiba.)

4. táblázat. A tanulók megoszlása a különböző fenntartója és típusú gimnáziumok között 
a két szülő legmagasabb iskolai végzettsége szerint {%).

M ily en  gim názium ba  
já r ?

A  ké t s z ü lő  legm agasabb iskolai végzettsége

Á tlag
Legfeljebb 
az egyik 

érettségi
zett

Mindkettő
érettségi

zett

Legalább 
az egyik 
főiskola

Legalább 
az egyik 
egyetem

Önkormányzati 4 osz
tályos részébe 40 38 35 24 33

Önkormányzati 6/8 
osztályos részébe 31 33 37 47 38

Egyháziba 24 22 21 18 21
Alapítványiba 5 7 7 11 8
Összesen 100 100 100 100 100

H a m indkét 
szü lő  egyetem et 

végzett (ha a 
na g yszü lő  is)

22 (18)

46 (48)

18 (17)
14 ]( 17 )
100 ( 100)

A szülők foglalkozása

Ami a szülők munkaerőpiaci helyzetét illeti, mind az apák, mind az anyák 81-82 száza
léka aktív kereső, és ebben a tekintetben nincs szignifikáns különbség a különböző gim
náziumba járók szülei között.3 Abban sincs különbség, hogy voltak-e munkanélküliek. 
Átlagosan az anyák 4 százaléka, az apák 2 százaléka volt munkanélküli a vizsgálat idő
pontjában, az apák 25 százaléka, az anyák 23 százaléka már megismerte ezt a helyzetet 
valamikor, de a vizsgálat időpontjában volt munkája, és az apák 71 százaléka, az anyák 
72 százaléka még soha nem volt munkanélküli.

3 Azt azonban mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ez a foglalkoztatottsági ráta magasan az országos átlag 
fölött van (különösen a nők esetében, akiknél az országos átlag 49 százalék), tehát ebből is látszik, hogy 
gimnáziumba -  akármilyenbe -  már eleve egy privilegizált réteg gyerekei járnak. Ezt a megállapítást csak 
erősíti, hogy még a falun lakó nőknek is 80 százaléka aktív.

318



Gimnáziumok rekrutációja

Ha azonban csak a 81 százaléknyi aktív keresőt nézzük, akkor már szignifikáns elté
réseket találunk. Az 5. táblázat utolsó oszlopából kiderül, hogy az önkormányzati gim
náziumok hat- vagy nyolcosztályos részlegébe és az alapítványi gimnáziumokba járók 
között találni a legtöbb olyat, akinek apja vezető vagy értelmiségi (38% és 35%), illető
leg a legkevesebb olyat, akinek apja „nem fizikai alkalmazott” vagy szakmunkás. Vál
lalkozó az alapítványi gimnáziumba járók apja között van a legtöbb (45%), ezt követik 
az önkormányzati négyosztályos részébejárók (36%), ők azonban a hat/nyolcosztályos- 
ba járókéhoz képest inkább a magánszféra kis- vagy egyszemélyes, és kevésbé a nagy- 
vagy közepes vállalkozásaiban dolgoznak. Az egyházi gimnáziumokba járók apáit pedig 
az jellemzi, hogy kevés köztük a vezető/értelmiségi és a vállalkozó, viszont legtöbb a 
szakmunkás.

Az 5. táblázatból kitűnik, hogy a foglalkozási és munkahelyi megoszlás két jellegze
tesen eltérő típusát az egyházi és az alapítványi gimnáziumba járók apái adják. Az egy
háziba járóknál -  a szakmunkások kivételével -  minden foglalkozási kategóriában az ál
lami vagy költségvetési munkahely dominál, ha pedig az apa vállalkozó (ami itt fordul 
elő a legkisebb arányban), akkor ez az esetek közel kétharmadában egyszemélyes vagy 
kisvállalkozás. Ezzel szemben az alapítványi gimnáziumba járók apjánál minden foglal
kozási kategóriában a magánszféra nagy- vagy közepes vállalatai dominálnak, és maguk 
a vállalkozók kétharmada is ilyet vezet. Az önkormányzati gimnázium két típusába járók 
között ebből a szempontból nincs szignifikáns különbség, de a foglalkozási és munkahe
lyi megoszlás inkább az alapítványiba járókéhoz hasonlít, mint az egyházihoz: csak a ve
zetők és értelmiségiek többsége dolgozik állami vagy költségvetési munkahelyen, a töb
bi foglalkozási kategóriánál a magánszféra dominál, és a vállalkozókon belül a nagy- 
vagy közepes vállalkozás. (Ha a különbség nem is szignifikáns, a négyosztályos részleg
be járók mintázata inkább az egyházihoz áll közelebb, a hat/nyolcosztályosoké az alapít
ványihoz.)

A lakóhely

A gimnáziumok általában is egyenlőtlenül oszlanak el az országban, hiszen Budapesten, 
Békés, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében a lakosság
számhoz viszonyítva több van, míg egyes megyékben (Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, 
Zala) sokkal kevesebb. Még inkább igaz az egyenlőtlen eloszlás, ha típusok szerint is 
differenciálunk. Míg az 1999/2000-es országos adatbázis szerint a gimnáziumoknak átla
gosan 15 százaléka volt egyházi, addig például Győr-Moson-Sopron megyében 38, 
Bács-Kiskunban 33 és Pest megyében 23 százaléka, Jász-Kiskun-Szolnokban megyében 
pedig csak 4, Fejérben 5, Komárom-Esztergom megyében 6 százaléka. Még egyenlőtle
nebb az alapítványi iskolák eloszlása: országos átlagban 7 százalék, Budapesten 16 szá
zalék, és kilenc megyében egyáltalán nincs. Hasonlóképpen egyenlőtlen a hat- és nyolc- 
osztályos gimnáziumok eloszlása. Ha tehát egy szülő vagy egy gyerek ragaszkodik egy 
bizonyos típusú gimnáziumhoz, akkor nem biztos, hogy lakóhelyén vagy annak közelé
ben megtalálja azt. Ezért aztán nem meglepő, amit a 6. táblázatban láthatunk, hogy tud-
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niülik a különböző típusú gimnáziumok nem azonos arányban toborozzák tanulóikat la
kóhely szerint. A legkisebb annak a valószínűsége, hogy az egyházi gimnáziumhoz ra
gaszkodók találnak ilyet a lakóhelyükön. Nem véletlen, hogy az ide járóknak csak 45 
százaléka lakik helyben, és 27 százaléka (az átlag háromszorosa) távolabb. (Az alapítvá
nyi gimnáziumok azért nem mutatnak ilyen képet -  bár eloszlásukból fakadóan mutat
hatnának - , mert önkorlátozás érvényesül: ha nincs helyben, nem is akarnak olyan sokan 
alapítványiba menni.)

5. táblázat. Az aktív apa foglalkozása és munkahelye a gimnázium típusa szerint (%)

M ily en  g im 
n á z iu m b a  já r  
a  g yerek?

A pa fo g la lko zá sa

A p a  m unkahelye

Ö ssze 
sen

Á tlag
Á llam i7 
költség- 

vetési 
szerv

M agán
szféra
(nagy,

közepes)

Szövet
kezet

Ö nálló Egyéb

Önkormány
zati 4 osztá
lyos részébe

vezető/értelmiségi 49 38 1 4 2 100 25
nem fizikai alkalmazott 44 51 5 100 15
vállalkozó 51 49 100 36
szakmunkás 29 58 12 1 100 21
egyéb 16 64 16 4 100 3
átlag 26 49 6 18 1 100 100

Önkormány
zati 6/8 osz
tályos ré
szébe

vezető/értel mi ségi 49 35 6 8 2 100 38
nem fizikai alkalmazott 44 52 2 2 100 10
vállalkozó 55 45 100 31
szakmunkás 20 69 10 1 100 17
egyéb 38 50 9 3 100 4
átlag 28 49 5 17 1 100 100

Egyháziba

vezető/értelmiségi 50 25 5 9 11 100 28
nem fizikai alkalmazott 52 36 9 3 100 15
vállalkozó 36 64 100 29
szakmunkás 30 59 8 2 1 100 25
egyéb 42 33 17 8 100 3
átlag 30 3 9 5 22 4 100 100

Alapítvá
nyiba

vezető/értelmiségi 39 41 5 8 7 100 35
nem fizikai alk 39 61 100 7
vállalkozó 66 34 100 45
szakmunkás 17 66 17 100 11
egyéb 25 50 25 100 2
átlag 19 57 3 18 3 100 100
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6. tá b lá z a t .  A  v á la s z to t t  g im n á z iu m  típ u sa  a  c s a lá d  la k ó h e ly e  sze r in t (% )

A c sa lá d  lakhelye

A g im názium  típusa

Á tla g
N = 2 6 0 8

Ö nkorm ány
zati 4  o sz tá 

lyos része  
N = 867

Ö nkorm ány
zati 6  vagy  
8 osztályos  

része N = 994

E gyházi
N = 540

A lapítványi
N = 207

Ahol az iskola 59 73 45 65 62
Agglomeráció 35 25 28 23 29
Távolabb 6 2 27 12 9
Összesen 100 100 100 100 100

Az a tény, hogy a gyerek hol lakik szorgalmi időben, természetesen szoros korreláci
óban áll a család lakhelyével: a távol lakók zöme kollégiumban, a helyben és az agglo
merációban lakók otthon. Ezért aztán nem meglepő, hogy miközben az önkormányzati 
gimnáziumokban tanulók 96 százaléka szorgalmi időben otthon lakik (helyben vagy az 
agglomerációban), addig az egyházi gimnáziumba járók 26 százaléka kollégiumban.

Az iskola telephelye és a lakhely közötti viszony azonban semmit nem mond a tanu
lók mindennapjainak időmérlegére legjobban ható tényről, arról, hogy mennyi idő alatt 
érnek be az iskolába. A 7. táblázatból látható, hogy a kollégiumban lakók életéből keve
sebb időt vesz el az utazás, mint az otthon lakókéból, különösen ha az az otthon nem 
helyben, hanem az agglomerációban van. És minél egyenlőtlenebb területi elosztású is
kolafajtáról van szó, annál messzebbről vállalják a bejárást: az egyházi gimnáziumokba 
átlagosan 41 perces utat, az alapítványiakba 57 perceset.

Utazással legtöbbet a Budapesten tanulók töltenek, akárhol laknak tanítási időben. 
Ha budapestiek, akkor is átlagosan naponta kétszer fél órát utaznak, ha pedig az agglo
merációból járnak be, akkor majdnem két óra az oda-vissza út. Őket követik a megye- 
székhelyen, majd az egyéb városban tanulók. Az is látható, hogy minél kisebb kiterjedé
sű az iskolának otthont adó település, annál kevesebbet kell utazni az agglomerációból, 
vagyis annál kisebb a vonzáskörzete. Ez persze nem a város négyzetkilométerben mért 
területének tulajdonítható, hanem a középiskolák számának és választékának. Egyedül 
az egyházi gimnáziumba járó kollégisták utazási idejében nincs különbség az iskola te
lephelye szerint, mert ezeknek az iskoláknak a kollégiuma többnyire egy épületkomple
xumban van a gimnáziummal, vagy ahhoz közel helyezkedik el. Az önkormányzati gim
náziumok kollégistái viszont általában különálló (és a város más pontján elhelyezkedő) 
központi diákotthonokban laknak, ahonnan reggelente különböző iskolákba indulnak el.
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7. tá b lá za t . M en n yi id ő  a la t t  é r  b e  a z  isk o lá b a ?

A gimnázium típusa Tanítási időben 
hol lakik? A család lakhelye Perc

(átlag)

Önkormányzati 
4 osztályos gimnázium

otthon ahol az iskola 17
agglomeráció 37

kollégiumban 12

Önkormányzati 
6 vagy 8 osztályos gimnázium

otthon ahol az iskola 19
agglomeráció 34

kollégiumban 7

Egyházi otthon ahol az iskola 18
agglomeráció 41

kollégiumban 6

Alapítványi otthon ahol az iskola 35
agglomeráció 57

kollégiumban 6

Budapest otthon ahol az iskola 31
agglomeráció 56

kollégiumban 23

Megyeszékhely otthon ahol az iskola 19
agglomeráció 44

kollégiumban 9

Egyéb város otthon ahol az iskola 13
agglomeráció 33

kollégiumban 5

A lakóhely azonban nem csak távolságot és bejárási időt jelent, hanem tágabb érte
lemben vett kultúrát is: mentalitást, életmódot, szabadidő-eltöltést, vásárlási szokásokat, 
személyközi viszonyokat, életpálya-mintákat és ezen alapuló életpálya-elképzeléseket 
stb. És miután a különböző típusú gimnáziumokba járók szignifikánsan különböznek 
egymástól lakóhelyük szerint, érdemes ezt külön szemügyre venni (8. táblázat). Az ön- 
kormányzati 6 és 8 osztályos, illetőleg az alapítványi gimnáziumokat zömmel nagyváro
siak (Budapest és megyeszékhely) töltik meg, az önkormányzati 4 osztályosakat és az 
egyháziakat zömmel községiek. Sőt, az egyházi gimnáziumok esetében azt lehet monda
ni, hogy jellegzetesen falusi merítésüek. Minthogy tanulóik több, mint fele falusi lakos, 
érdemes ezt az 55 százalékot kitevő csoportot külön is szemügyre venni. Többségük vá
rosi társaiknál kevésbé iskolázott családból származik (és méginkább igaz ez a nem egy
házi iskolába járó városiakhoz viszonyítva): mind az apai nagyapák, mind az apák, mind 
az anyák között több a szakképzetlen, és kevesebb az egyetemet végzett (9. táblázat). Az 
apák domináns foglalkozása az egyszemélyes vállalkozó, a magángazda vagy szakmun
kás, és az állásban lévők inkább állami vagy költségvetési helyen dolgoznak, mint a ver
senyszférában. Az anyák a minta átlagánál nagyobb arányban voltak már munkanélküli
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ek, domináns foglalkozásuk az alsóbbrendű szellemi munka, amit zömmel állami válla
latnál vagy költségvetési szervnél végeznek. Többen élnek háromgenerációs családban, 
mint városi társaik, kevesebb anya neveli egyedül gyermekét, és több a testvér. Ami a 
szellemi élet szintjére utaló mutatókat illeti, a falusiak rendre alulmaradnak a városiakkal 
szemben: kevesebb a számítógép (ami nem az anyagi helyzetből következik, hiszen la
kásaik nagyobbak, a laksürűség kisebb, háztartási eszközökkel és szórakoztató elektro
nikával ugyanúgy el vannak látva, az egy családban lévő személygépkocsik átlagos szá
ma több, a gépkocsik összértéke magasabb), kisebb a családi könyvtár, kevesebb gyerek 
tanult idegen nyelvet rövidebb ideig, kevesebben jártak tagozatos általános iskolába.

8. táblázat. A tanulók lakóhelye a gimnázium típusa szerint

A család lakhelye

A gimnázium típusa

Átlag
N=2608

Önkormány
zati 4 osztá
lyos része 
N=867

Önkormány
zati 6 vagy 
8 osztályos 

része N=994

Egyházi
N=540

Alapítványi
N=207

Budapest 9 20 3 54 16
Megyeszékhely 14 21 19 10 17
Egyéb város 35 31 23 2 29
Község 42 28 55 34 38
összesen 100 100 100 100 100

A mindennapi életet befolyásoló tényekből következik, hogy másképp viszonyulnak 
az életüket meghatározó valósághoz, ami a minket érdeklő területen a következőképpen 
nyilvánul meg (10. táblázat):

-  Az egyházi gimnáziumba járó falusi tanulók nagyobb arányban készülnek pedagó
gusnak, mint városi társaik. Ez arra utal, hogy még mindig él a mobilitás egyik 
jellegzetes falusi mintája, a pedagógus pálya alsó szintjének elérésére való törek
vés. Ezt korábban a tanítóság jelentette, később a főiskolai végzettséggel elérhető 
szintek (vagyis továbbra is a tanítóság, illetőleg a tanárság alapfokon). A pedagó
guspálya legalsó szintjét (tanító, óvodapedagógus), amely eleve csak főiskolai vég
zettséget igényel, csak azért választották az egyházi gimnáziumba járó városiak 
nagyobb arányban, mert köztük több a lány (57 százalék, szemben a falusiak 53 
százalékával), és ez a választás jóformán csak lányokra jellemző (a teljes mintában 
a fiúk 0,3 százaléka és a lányok 6,5 százaléka készül óvodapedagógusnak vagy ta
nítónak).

-  Az egyházi gimnáziumba járó falusiak igen magas arányban jelentkeztek egyetem
re, de a legkisebb arányban jutottak be. Ok tettek tanúbizonyságot a legkisebb rea
lizmusról, amennyiben vágyaik (egyetemre jelentkezés) és a valóság (sikeres felvé
tel) között náluk a legnagyobb a különbség. Városi társaik vagy a nem egyházi 
gimnáziumban érettségizettek pontosabban ítélték meg esélyeiket: a vágyak csak 
3-5 százalékkal maradnak el a valóság mögött, vagyis ennyivel kevesebbnek sike-
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mit bejutni egyetemre, mint amennyien első helyen jelentkeztek, míg az egyházi 
gimnáziumba járó falusiaknál ez az eltérés 19 százalék.

-  Az egyházi gimnáziumba járó falusiak jelentkeztek legnagyobb arányban egyházi 
intézménybe, ahova eleve könnyebb bekerülni, és a valóságban még ennél is na
gyobb arányban mentek oda végül.

-  És ők azok, akik sikertelen felvételi esetén a legnagyobb arányban mondanának le 
a továbbtanulásról és tanulnának szakmát.

9. táblázat. A családi háttér különböző mutatói

Néhány mutató
Egyházi gimnáziumok Nem egyházi 

gimnáziumok
Falusi
tanulók

Városi
tanulók

Falusi
tanulók

Városi
tanulók

Szakképzetlen apai nagyapák aránya (%) 45 32 38 25
Szakképzetlen apák aránya (%) 4 1 3 1
Egyetemet végzett apák aránya (%) 14 28 15 30
Szakképzetlen anyák aránya (%) 5 3 5 3
Egyetemet végzett anyák aránya (%) 11 19 10 23
Nem értelmiségi családból származik (%) 54 41 56 36
Legalább 2. generációs értelmiségi családból (%) 14 28 16 32
Az apa foglalkozása vezetö/értelmiségi (%) 20 38 23 37
Az apa szakmunkás (%) 28 20 26 14
Az anya volt már munkanélküli (%) 27 21 26 21
Három generációs családban él (%) 16 6 10 7
Anya egyedül neveli gyermekét (%) 10 16 9 13
Testvérek átlagos száma 1,4 1,3 1,3 1,1
Gépkocsik összértéke (átlag, millió Ft.) 2,1 1,6 2,0 2,4
Van a családban számítógép (%) 65 77 72 82
Nyelvi különórára járt (%) 50 61 50 60
Átlagosan hány évet járt nyelvi különórára 1,2 1,7 1,2 1,7
Egy lakószobára jutó lakók száma U 1,3 1,2 1,3
A családi könyvtár nagysága (db) 851 1206 843 1176
A gyerek tagozatos általános iskolába járt (%) 18 29 20 37

Mindaz, amit az egyházi gimnáziumokba járó falusiak családi hátteréről mondtunk 
(9. táblázat), igaz az önkormányzati vagy alapítványi iskolákba járó falusiakra is. Csak
hogy amíg az egyházi iskolákban a tanulók 55 százaléka falusi, a nem egyháziakban 
66% városi, ezért nem kétséges, hogy hol kinek a kultúrája határozza meg az iskola 
szellemét. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az önkormányzati gimnáziumok
ba járó falusiak az egyháziba járó falusiakra hajazó családi hátterük ellenére a továbbta- 
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nulás bizonyos mutatóiban inkább városi osztálytársaikhoz hasonlítanak (míg az egyházi 
gimnáziumokba járó városi gyerekek az eltérő családi háttér ellenére a továbbtanulás né
hány mutatójában falusi osztálytársaikhoz).

10. táblázat. A továbbtanuláshoz való viszony különböző mutatói (%)

N éhány  m utató
E gyházi g im názium ok

Nem eg yh á z i  
g im n á ziu m o k

fa lu s i
ta n u ló k

városi
tanulók

fa lu s i
tanulók

városi
ta n u ló k

Egyetemre jelentkezett 62 58 58 65

Egyetemre vették föl 43 53 55 61

Egyházi felsőoktatási intézménybe jelentkezett 10 6 4 4

Egyházi felsőoktatási intézménybe vették föl 17 11 5 7

Első helyen tanári szakra jelentkezett 21 21 17 16

Ebből egyetemre vették föl 36 67 40 77
Első helyen tanítónak/óvodapedagógusnak je
lentkezett 5 7 5 2

Ha nem veszik föl, szakmát tanul 15 14 14 9

Vagyoni helyzet

A családok anyagi helyzetéről, a jövedelemmel kapcsolatos pontos információk híján, 
szinte lehetetlen tiszta képet kapni. Csak olyan változókkal dolgozhatunk, amelyek erre 
közvetett módon utalnak. Az országos felvételben két olyan adat található, amely utal 
egy iskolára jellemző szociális miliőre: az intézeti neveltek és az ingyenes étkezők ará
nya. A gimnáziumi tanulók között elvétve találhatunk intézeti neveltet, arányuk átlago
san a tanulók egy százalékát sem éri el, és e tekintetben sem a gimnázium fenntartója, 
sem típusa szerint nincs szignifikáns különbség. Ingyenes étkező legtöbb az egyházi 
gimnáziumokban van (3,5%), ezt követik az önkormányzatik (3,2%), majd az alapítvá
nyiak (2,1%) -  a különbség csak az alapítványi és a másik kettő között szignifikáns. Eb
ből vagy arra lehet következtetni, hogy az egyházi gimnáziumba járó gyerekek között 
van a legtöbb szegény, vagy arra, hogy ezek a gimnáziumok állnak anyagilag a legjob
ban, vagy mindkettőre (Andor, 2004). Ennél több az országos adatokból nem hozható ki.

A vizsgálatban szándékosan nem tettem föl jövedelmi kérdéseket, mert az elmúlt év
tized tapasztalatai alapján feltételeztem, hogy erre vagy nem válaszolnak, vagy -  ami 
még rosszabb -  teljesen megbízhatatlan adatok birtokába jutok. Inkább a látható, és rit
kán letagadott vagyonelemek révén indirekt módon próbáltam következtetni a családok 
anyagi helyzetére. Ezért kérdéseket tettem föl a lakás minőségéről, különböző tartós ja
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vak birtoklásáról, a gyereknek adott zsebpénzről és a személygépkocsiról. Ha pontos ké
pet nem is tudok rajzolni az anyagi helyzetről, e tételek feldolgozása azért érzékelteti a 
körvonalakat.

A vizsgálati mintába bekerült tanulók családjának többsége saját ingatlanban lakik, 
és hogy házban vagy lakásban, az szignifikánsan különbözik a fenntartó szerint (11. táb
lázat). Ezt a különbség azonban csak annak megjelenése, hogy az egyházi gimnáziumba 
-  mint arról már volt szó -  több falusi jár, akik jellemző módon családi házban laknak, 
míg a városiak inkább lakásban.

11. táblázat. Lakhatás a gimnázium fenntartója szerint (%)

M ily en  lakásban  
la kn a k ?

A z iskola fen n ta r tó ja

Á tla gÖ nkorm ányza t E g yh á z
A lapítványE zen belül 

fa lu s i
E zen belül 

fa lu s i

Saját ház 67 89 73 85 54 67
Saját lakás 30 9 23 12 42 29
Bérlemény 3 2 4 3 4 4
Összesen 100 100 100 100 100 100

Persze önmagában az, hogy a házról vagy lakásról van szó, még nem mond el min
dent az ingatlanvagyon értékéről, hiszen azt befolyásolja a lakás felszereltsége és szoba
száma. Nos, az alapvető komfortelemekben (vezetékes gáz, villany, külön étkező, fürdő
szoba, WC) nincs szignifikáns különbség a tanulók különböző szempontok alapján kép
zett csoportjai között. A különbségek a következőkben mutatkoznak meg: a fürdőszobák 
száma, a lakás nagysága, uszoda és szauna léte.

A fürdőszobák száma érzékeny mutató. Az elmúlt évtizedben -  mondhatni -  divat 
lett akkora lakásokhoz is (100-110 négyzetméter) két fürdőszobát építeni, amekkorák
hoz régebben nem. A két fürdőszoba voltaképpen annak jelzése, hogy a lakás viszonylag 
újonnan épült, 100 négyzetméternél biztosan nem kisebb, és mint ilyennek 30-40 millió 
forint között van az ára. A házakkal más a helyzet, ott már több évtizede -  amióta divat
ba jöttek a többszintes házak -  építenek két fürdőszobát. Arról nem beszélve, hogy a 
nyolcvanas években sok család azzal a szándékkal épített többszintes házat, hogy egy 
többgenerációs együttélés keretében gyermekeinek is biztosítja a lakhatást. Ezeknek a 
házaknak nagy része évekig, részletekben készült, sok saját munkával -  tehát nem te
kinthetők a gazdagság jelének. Ezért ház esetében a jómódot a három vagy több fürdő
szoba jelzi.

Ha tehát igaz, hogy a városi kétfürdőszobás lakás a jómód jele, akkor az alapítványi 
iskolákba járók anyagi helyzete (22,2% ilyen lakással) kimagaslóan jobb a többiekénél. 
Őket követik a egyházi gimnáziumba járó városiak (11,5%), majd a hat- vagy nyolc 
osztályos önkormányzati gimnáziumba járó városiak (8,2%), és a legkevesebb jómódú a 
négyosztályos önkormányzati gimnáziumba járó városiak között van (2,6%).
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12 . tá b lá za t. A la k h a tá s  m in ő s é g é t j e l z ő  m u ta tó k  (% )*

A gimnázium típusa

Önkormány
zati 4 oszt.

Önkormány
zati 6/8 o. Egyházi

Alapítványi
Házak a fővárosi 
agglomerációban

Városi kétfürdőszobás laká
sok aránya 2,6 8,2 11,5 22,2

Három vagy több fürdőszo
bás házak aránya 2,3 4,3 2,5 11,7 19,0

Szaunás házak aránya 2,1 2,7 1,5 9,9 19,0

Úszómedencés házak aránya 2,8 3,9 1,0 7,3 20,0

Városi házak aránya 47,8 60,3 37,5 44,1
Községi házak fővárosi agg
lomerációba lévő hányada 4,1 8,8 1,2 25,8

* Az összevont táblázatban szereplő adatok mindegyike olyan kereszttábla egyik sora, amely az adott témában 
a x2szerint szignifikáns különbségeket mutat.

Csakhogy nem feledkezhetünk meg arról, hogy az egyházi gimnáziumokba járók 
többsége falusi, és a falusiak többsége házban lakik. Ezek a házak azonban nem luxusla
kok. Ez kitetszik abból, ha a három vagy több fürdőszobás házakat nézzük: az alapítvá
nyi gimnáziumba járók 11,7 százaléka él olyan házban, amelyben három vagy több für
dőszoba van, őket követik a hat vagy nyolcosztályos önkormányzati gimnáziumba járók 
4,3 százalékkal, még jobban lemaradva az egyháziba járók 2,5 százalékkal, és az önkor
mányzati négyosztályos részébejáró 2,3 százalékkal. Ezenkívül az egyházi iskolákba já
rók családjai rendelkeznek legkisebb arányban úszómedencével és szaunával. Ha pedig a 
házak feltételezett értékét nézzük, akkor azt is figyelembe kell venni, hol áll az épület. 
Nagy általánosságban igaz, hogy egy városi ház értékesebb, mint egy községi. Nos, eb
ben a tekintetben az egyházi gimnáziumba járók állnak a legrosszabbul, házaiknak csak 
37,5 százaléka városi. Az, hogy az alapítványi iskolákba járók állnak a „második leg
rosszabb” helyen, ne tévesszen meg senkit: házaik 25,8 százaléka (szemben az egyházi
ak 1,2 százalékával) a fővárosi agglomeráció luxusnegyedeiben található, és hogy ezeket 
mi jellemzi, az is látható a 12. táblázatban.

Különbség mutatkozik ezen kívül a lakás nagyságában (13. táblázat). Legnagyobb 
arányban az alapítványi iskolákba járók laknak ötnél több szobás lakásban (17%), őket 
követik az egyházi gimnáziumba járók illetőleg az önkormányzati hat- vagy nyolc osz
tályos gimnáziumba járók (14-14%). Helyzetük azonban különbözik. A lakás felszerelt
ségéből látszik, hogy míg az alapítványiaknál és az önkormányzati hat vagy nyolcosztá
lyos gimnáziumba járóknál ez a jómód jele, addig az egyháziaknál a nagy szobaszám 
mögött régi, gyengébben felszerelt házakban élő falusiak többsége áll. Az egyházi isko
lákba járók ötnél nagyobb szobaszámú lakásainak 62%-a községben van, és csak 3% Bu
dapesten, míg az alapítványiba járóknál csak 22% van községben (és 59% a fővárosban).
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1 3 . tá b lá za t . L a k á sn a g ysá g  a z  is k o la  f e n n ta r tó ja  é s  típ u sa  s z e r in t (% )

Lakószobák
száma

Az iskola fenntartója
ÁtlagÖnkormányzati 

4 osztályos
Önkormányzati 
6/8 osztályos Egyház Alapítvány

1-1,5 4 3 2 3 3
2-3 48 48 39 44 46
3,5-5 37 36 44 36 38
Ötnél több 11 14 14 17 13
Összesen 100 100 100 100 100

Ami a 13. táblázatban megfigyelhető, azt az egy lakószobára eső személyek száma is 
megerősíti: legszükösebben az önkormányzati négyosztályosba járók laknak (átlagosan 
1,26 személy jut egy lakószobára), őket követik az önkormányzati hat vagy nyolc- 
osztályos gimnáziumba járók (1,23), majd az egyháziba járók (1,19) és legtágasabban az 
alapítványi gimnáziumokba járók laknak (1,1).

A vagyoni helyzetet jelző egyéb javak közül a nyaraló és a gépkocsi a legnagyobb 
értékű, azért erre vonatkozóan is szerepeltek kérdések a kérdőívben. Napjainkban azon
ban már nem elég egy nyaraló vagy egy gépkocsi puszta meglétét regisztrálni. Ahhoz, 
hogy körülbelül képet lehessen alkotni értékükről, azt is tudni kell, milyen ez a nyaraló, 
és hol van; hogy hány autó van a családban, azok milyen típusúak és évjáratúak.

A nyaraló-tulajdonlásban is szignifikáns különbség található (14. táblázat), amennyiben 
az alapítványi iskolákba járók családjának van legnagyobb arányban (32%), és az egy
háziaknak legkisebb arányban (14%). De nem csak a nyaraló birtoklásában jelentkezik a 
különbség, hanem abban is, hogy hol található -  ami természetesen az értékére is utal: kül
földi nyaralóval csak az alapítványi iskolákba járók családjai rendelkeznek, és nekik van a 
legnagyobb arányban Balatonon is. Őket követik a hat vagy nyolcosztályos önkormányzati 
gimnáziumba járók, és nyaraló tekintetében legrosszabbul az egyháziba járók állnak.

14. táblázat. A tanuló családjának nyaraló-tulajdona a gimnázium típusa szerint (%)

Van-e nyaraló?
A gimnázium típusa

Önkormányzati 
4 osztályos

Önkormányzati 
6/8 osztályos Egyházi Alapítványi

Nincs 83 80 86 68
Van, külföldön - - - 2
Van, Balatonon 5 7 5 10
Van, más hazai üdülőhelyen 3 3 2 9
Van, nem üdülőhelyen 9 10 7 11
Összesen 100 100 100 100
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Ugyancsak szignifikáns különbségek vannak az autó tulajdonlásában (15. táblázat). 
Legnagyobb arányban az alapítványi gimnáziumokba járók családjai rendelkeznek sze
mélygépkocsival, sőt többel is; nekik van a legkevesebb keleti kocsijuk, a legtöbb új és 
drágább járművük. Őket követik az önkormányzati hat vagy nyolcosztályos, majd a 
négyosztályos gimnáziumba járók, és legrosszabbul állnak az egyházi iskolába járók, bár 
az utolsó két csoport közti különbségek nem szignifikánsak.

15. táblázat. A családok személygépkocsi-ellátottságának néhány mutatója*

A gimnázium típusa
ÁtlagÖnkormány

zati 4 őszi
Önkormány
zati 6/8 o. Egyházi Alapítvá

nyi
Személygépkocsival nem rendelke
zők aránya (%) 22 19 21 14 21

2 vagy több személygépkocsival 
rendelkezők aránya (%) 23 26 23 31 25

Keleti személygépkocsival rendel
kezők aránya (%) 8 7 7 5 7

2 évesnél újabb személygépkocsik 
aránya (%) 13 11 8 19 12

5 mFt-nál nagyobb értékű személy
gépkocsi-állomány aránya (%) 13 14 11 29 14

A család tulajdonában lévő sze
mély-gépkocsik összértéke (mFt)** 2,1 2,2 1,8 3,4 2,2

* Az összevont táblázatban szereplő adatok mindegyike olyan kereszttábla egyik sora, amely az adott témában 
a y2 szerint szignifikáns különbségeket mutat.

**Az értéket hirdetési újságok alapján határoztam meg.

Mindezt természetesen nem a gimnázium típusa determinálja, hanem az oda járók 
családjainak egyéb jellemzői, amelyekről már korábban volt szó. A keleti gyártmányú 
gépkocsik aránya lakóhely szerint a fővárostól távolodva nő. Az apa iskolai végzettsége 
szerint már szinte közhelyszerűen a várt megoszlást kapjuk: a legfeljebb nyolc általánost 
végzett apák családjainak 41 százaléka nem rendelkezik személygépkocsival, és ez az 
arány az iskolai végzettség emelkedésével fokozatosan csökken, egészen az egyetemet 
végzett apák 10 százalékáig. A keleti kocsik birtoklása hasonló képet mutat, ennek ará
nya is az alacsony iskolai végzettségűeknél magas, és az iskolai végzettség növekedésé
vel csökken. Ráadásul az alacsony iskolai végzettségű apák gépkocsija többnyire lega
lább tíz éves: ha keleti, akkor azért, mert a legtöbb márka gyártása 1990 körül megszűnt, 
ha nyugati, akkor azért, mert csak használtat tudott venni. A nyugati gyártmányú közép- 
kategóriás és luxusautókkal viszont már épp fordított a helyzet: legnagyobb arányban és 
a legfiatalabb évjáratúak a magas iskolai végzettségű apáknál találhatók, az iskolai vég
zettség csökkenésével párhuzamosan pedig csökken az arány, és nő a kocsi kora.
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Az anyagi helyzetre lehet következtetni még a gépkocsinál kisebb értékű fogyasztási 
cikkek meglétéből vagy hiányából, ezért ilyen kérdések rendre szerepeltek az elmúlt év
tizedek kérdőíveiben. Először egy 1998-ban végzett vizsgálatban tapasztaltam, hogy bi
zonyos tartós fogyasztási cikkek egy része olyannyira elterjedt, hogy már semmilyen 
szempont alapján képzett csoportokat nem lehet hiányával vagy meglétével jellemezni. 
Ezért jelen vizsgálatban már csak azokra a cikkekre kérdeztem rá, amelyek 1998-ban 
differenciálták a vizsgálati mintát (fagyasztószekrény vagy láda, automata mosógép, vi
deomagnó, CD-lejátszó, számítógép), illetőleg kiegészítettem két újjal (videokamera, di
gitális fényképezőgép).

Fagyasztószekrény vagy láda a megkérdezettek 91%-nál, automata mosógép a meg
kérdezettek 93%-nál van, és a különböző típusú gimnáziumba járók családjai ebben nem 
mutatnak szignifikáns eltéréseket. Mutatnak viszont az 16. táblázatban összefoglalt fo
gyasztási cikkek esetében. A felsorolt viszonylag nagy értékű tartós fogyasztási cikkek 
mindegyikét az egyházi gimnáziumokba járók családjai birtokolják legkisebb arányban, 
és az alapítványiba járók legnagyobb arányban. Az önkormányzati iskolákba járók a kettő 
között helyezkednek el úgy, hogy a négyosztályosba járók körében kevesebb ilyen cikk 
van, mint a hat- vagy nyolcosztályosba járóknál. Kivétel a legkiegyenlítettebb eloszlást 
mutató videomagnó, és a digitális fényképezőgép, ahol a négyosztályos önkormányzatiba 
járók vezetnek. (Már most látszik, hogy a videomagnó lesz a következő olyan cikk, ame
lyet majd ki lehet hagyni a felvételekből, mert nem fog differenciálni.)

16. táblázat. A család különleges használati cikkekkel való ellátottsága és a zsebpénz ha
vi átlaga gimnázium fenntartója szerint (%)

A családok hány százalé
kában van...

A gimnázium típusa
ÁtlagÖnkormány

zati 4 o.
Önkormány
zati 6/8 o. Egyházi Alapítványi

Videokamera 25 28 19 47 27
Videomagnó 90 90 84 90 89
Digitális fényképezőgép 24 21 19 29 22
CD lejátszó 78 82 74 90 80
Számítógép 74 82 70 89 77
Zsebpénz havi átlaga (Ft)* 1182 1024 1118 1952

* A Scheffe-próba szerint csak az alapítványi és a másik három típus közötti különbség szignifikáns, utóbbiak 
egymás közti különbsége nem.

Végül az anyagi helyzetre utaló utolsó mutató a zsebpénz. A mintában szereplő gim
nazisták 76%-a kap otthon zsebpénzt, és az iskola fenntartója szerint ebben nincs szigni
fikáns különbség. Abban azonban, hogy a zsebpénz mennyi, vannak különbségek. Elő
ször is a gyerek neme szerint: a fiúk átlag havi 1454 forintot kapnak, a lányok csak 954 
forintot. Másodszor az iskola fenntartója szerint, amennyiben az alapítványi gimnázium
ba járók többet kapnak, mint a többiek.
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A könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért tíz elem (úszómedence, szauna, video
kamera, digitális fényképezőgép, nyaraló, fürdőszobák száma, lakhatás típusa, gépkocsik 
összértéke, zsebpénz és a lakás fűtési módja) együttes előfordulása alapján szerkesztet
tem egy „vagyoni helyzet” változót. Ez egyértelműen mutatja az eddig részletekben 
megismert különbségeket.

17. táblázat. A család anyagi helyzete a gimnázium típusa szerint (%)

A család anyagi 
helyzete

A gimnázium típusa
Átlag

N=2355
Önkormány

zati 4 o.
N=788

Önkormány
zati 6/8 o.
N=904

Egyházi
N=484

Alapítványi
N=179

Jómódú 13 16 14 39 16
Átlagos 77 76 76 57 76
Szerény 10 8 10 4 8
Összesen 100 100 100 100 100

Jó anyagi helyzetben lévő családok legnagyobb arányban az alapítványi gimnáziu
mokban vannak, őket követik jócskán lemaradva az önkormányzati iskolák hat vagy 
nyolc osztályos részébe járók, és végül az egyháziba illetőleg az önkormányzati négy- 
osztályos részébe járók családjai hasonló -  a többihez képest rosszabb -  anyagi helyzet
ben vannak (17. táblázat). Mindez természetesen összefügg a szülők iskolai végzettsé
gével: minél alacsonyabb, annál kevesebb a jómódú és annál több a szerény körülmé
nyek közt élő család; és fordítva, minél magasabb az iskolai végzettség, annál több a jó
módú, és annál kevesebb a szerény anyagi körülmények között élő család (18. táblázat). 
Azt pedig a 3. táblázatból tudjuk, hogy a gyerekek a szülők iskolai végzettsége szerint 
egyenlőtlenül oszlanak meg a különböző típusú gimnáziumok között.

18. táblázat. A család anyagi helyzete a szülők iskolai végzettsége szerint (%)

A család anyagi 
helyzete

A szülök iskolai végzettsége

Átlag
N=2291

Legalább 
az egyik 
egyetem 
N=668

Legalább 
az egyik 
főiskola 
N=601

Legalább 
az egyik 
érettségi 
N=841

Mindkettő
érettséginél
kevesebb
N=181

Jómódú 31 17 7 5 16
Átlagos 65 75 82 78 76
Szerény 4 8 11 17 8
Összesen 100 100 100 100 100
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Az otthonról hozott kulturális tőke

Ha az otthonról hozott kulturális tőkét úgy fogjuk föl, hogy minden, amit nem az átlagos 
közoktatás ad, ide tartozik, akkor két fő típusát különböztethetjük meg: azt, ami tényle
gesen a családból származik, és azt, aminek forrása ugyan a családon kívül található, de 
az átlagiskoláztatástól eltér. Ami az elsőt illeti, ez sokkal inkább egy szocializáció
kutatás témája lehet, mint egy iskola-kutatásé. Jelen kutatásban csak közvetett módon és 
korlátozott hatókörrel közelíthető meg, egy olyan számszerűsíthető adattal, mint a csalá
di könyvtár nagysága, mivel ebben az adatban sok -  mennyiségileg ki nem mutatható -  
értékmozzanat sűrűsödik. A második típushoz viszont sok számszerűsíthető elem sorol
ható: az általános iskolai tagozatos osztály (amely ugyan „iskola”, de mivel szűk ke
resztmetszet, tudatos törekvést, és erős érdekérvényesítő képességet feltételez), a külön
böző különórák, és különösen az idegen nyelv.

Egy 1998-as vizsgálat, amelyben minden középfokú iskola (gimnázium, szakközép- 
iskola, szakmunkásképző és szakiskola) szerepelt, kimutatta, hogy a szerkezetváltó gim
náziumok tanulói jártak legnagyobb arányban tagozatos általános iskolába, őket követték 
a négyosztályos gimnáziumba járók, a szakközépiskolások és a szakmunkásképzőbe já
rók. És mivel a választott középiskola fajtája nagyban függött a család kulturális színvo
nalától, az is kiderült, hogy minél magasabb a szülők iskolai végzettsége, annál nagyobb 
arányban jártak gyerekeik tagozatos általános iskolába (Andor és Liskó, 2000). Ez az 
összefüggés jelen kutatásban is fennáll, annak ellenére, hogy a minta -  természeténél 
fogva -  már erősen szelektált, hiszen csak gimnazistákat foglal magába (a középfokú is
kolába járók negyedét), és még ezen belül is csak a gimnazisták zömétől valamilyen 
szempontból eltérőket. (Emlékeztetnünk kell arra, hogy a gimnazistáknak csak 23 szá
zaléka jár hat vagy nyolcosztályos gimnáziumba, 16 százaléka egyháziba, 3 százaléka 
alapítványiba, és még ezek között is van némi átfedés, amennyiben néhány egyházi gim
názium hat vagy nyolcosztályos; lásd Andor, 2004). A teljes minta átlagát nézve azt lát
juk, hogy a legfeljebb 8 osztályt végzett apák gyermekeinek mindössze 20%-a járt tago
zatos általános iskolába, és az arány az iskolai végzettség emelkedésével párhuzamosan 
emelkedik az egyetemi végzettségű apák 37%-nyi gyerekéig.

Csakhogy ezen a téren erősen érvényesíti hatását a lakóhely, egyszerűen azért, mert 
minél nagyobb egy település, annál több benne a tagozatos általános iskolai osztály (19. 
táblázat). Ebből következően a városokban lakók átlagosan majdnem 20 százalékkal 
többen jártak valamilyen tagozatos osztályba, mint a falusiak, és a városlakók körében a 
különbségek nem is szignifikánsak az apa iskolai végzettsége szerint. Annál inkább a 
községekben lakók között, ahol az egyetemi végzettségű apák gyerekei közül 29 száza
lékkal többen jártak tagozatos osztályba, mint a legalacsonyabb iskolai végzettségű apák 
gyerekei. Ez természetesen csak úgy valósulhatott meg, hogy egy részük nem a helyi ál
talános iskolába járt.

Az sem tekinthető véletlennek, hogy a különböző tagozatok közül a nyelvtagozat 
mutatja a legmarkánsabb különbséget, és ez még az amúgy szignifikáns különbségeket 
nem mutató városi lakosok tekintetében is így van. Nagyjából közmegegyezés van ab
ban, hogy az idegennyelv-tudás megszerzése tart a legtovább, kerül a legtöbb pénzbe és
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konvertálható legkönnyebben a munkaerőpiacon, ezért a magasabb iskolai végzettségű
ek, akik egyben a legjobb érdekérvényesítési képességgel rendelkeznek, nem csak azt 
érik el, hogy gyermekeik erősen túlreprezentáltak a tagozatos osztályok tanulói között, 
hanem azt is, hogy a nyelvtagozaton még erősebben túlreprezentáltak {Andor, 2000). Ez
zel voltaképpen jelentős anyagi haszonra is szert tesznek, hiszen egy drága „termékhez”, 
az idegen nyelv tanításához a közösségi forrásokból ingyen jutnak hozzá.

19. táblázat. Általános iskolai osztály a család lakhelye és az apa legmagasabb iskolai 
végzettsége szerint (%)

A család 
lakhelye

Milyen általa- 
nos iskolai 
osztályba járt

Édes/nevelőapa legmagasabb iskolai végzettsége
ÁtlagLegfeljebb

általános
Szakmun
kásképző Érettségi Főiskola Egyetem

Város

Normál 67 65 66 59 62 63
Matek 5 5 5 4 5 5
Nyelv 9 9 9 15 13 11
Testnevelés 9 7 7 8 5 7
Ének-zene 5 6 7 8 7 7
Egyéb tagozat 5 8 6 6 8 7
összesen 100 100 100 100 100 100

Község

Normál 88 87 84 81 59 81
Matek 4 3 3 2 6 3
Nyelv 0 3 6 7 16 7
Testnevelés 0 1 2 4 4 2
Ének-zene 4 3 3 3 9 4
Egyéb tagozat 4 3 2 3 6 3
Összesen 100 100 100 100 100 100

Abban, hogy egy család eljuttatja-e gyermekét egy vagy több idegen nyelv eszköz 
szintű tudásáig, sok -  nehezen megfogható -  elem hatása összegződik: a nyelvtudás fon
tosságának pontos, mély és személyes tapasztalatokkal megerősített felismerése; a nyelv
tudás minél több konkrét felhasználási módjáról birtokolt ismeret; a megszerzéséhez 
szükséges és alkalmas eszközök megtalálása. Ezért az iskolázottabb szülők -  miközben 
igyekeznek minél többet megszerezni a közösségi forrásokból -  nem tartják elegendőnek 
azt, amit az iskola ad, megpróbálják kiegészíteni, és különórákra járatják gyermeküket. 
Az 20. táblázat meggyőző erővel mutatja, hogy minél magasabb az apa iskolai végzett
sége, annál nagyobb arányban járatja gyermekét nyelvi különórára.
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20. táblázat. Nyelvi különórára járók az apa iskolai végzettsége szerint (%)

Járt-e nyelvi külön
órára?

Édes/nevelőapa legmagasabb iskolai végzettsége
ÁtlagLegfeljebb 

8 általános
Szakmun
kásképző Érettségi Főiskola Egyetem

Igen 33 43 53 65 71 57
Nem 67 57 47 35 29 43
Összesen 100 100 100 100 100 100

Persze a különórák pénzbe kerülnek, és nem lehet azt állítani, hogy e lehetőség fel- 
használása nem függ a család anyagi helyzetétől (21. táblázat). Azt pedig már tudjuk a 18. 
táblázatból, hogy az anyagi helyzetet erősen determinálja a szülők iskolai végzettsége.

21. táblázat. Nyelvi különórára járók a család anyagi helyzete szerint (%)

Járt-e nyelvi különórára?
A család anyagi helyzete

Jómódú
N=386

Átlagos
N=1757

Szerény
N=204

Igen 13 56 39
Nem 27 44 61
Összesen 100 100 100

Igen aránya (ha mindkét szülő egyetemet 
végzett) 74 70 60

Igen aránya (ha mindkét szülőnek érett
ségi a legmagasabb iskolai végzettsége) 74 54 30

Kérdés azonban, hogy ilyen egyszerű, mondhatni primitív determinációval állunk-e 
szemben, amelyben kizárólag a pénznek van szerepe. A 21. táblázat utolsó két sorában 
látható, hogy a pénz szerepe az alacsonyabb iskolai végzettségű szülők esetében sokkal 
erőteljesebb, mint a magas végzettségűeknél. Utóbbiak -  épp a kulturális tőke fontossá
ga, illetőleg a család értékrendszerében játszott szerepe miatt -  olyasfajta prioritást állí
tanak föl, amelyben a nyelvtanítás megelőzi a fogyasztási javakat. így aztán, ha külön 
nézzük az egyetemi végzettségű apák gyermekeit, akkor a következőket tapasztaljuk:

-  igaz, hogy az úszómedencével rendelkező családoknál a gyerekek 83%-a járt vagy 
jár nyelvi különórára, de az úszómedencével nem rendelkező családoknál is 70%;

-  igaz, hogy balatoni üdülővel rendelkező családokból 81 %, de ahol egyáltalán nincs 
üdülő, ott is 68%;

-  igaz, hogy az 5 millió forintnál magasabb értékű személygépkocsiállománnyal ren
delkező családokból 77%, de az 1 millió forint érték alatti gépkocsival rendelkező 
családokból is 72%

-  igaz, hogy azokból a családokból, ahol a gyerek 10 ezer forintnál több zsebpénzt 
kap havonta, 86% jár, de ahol egyáltalán nem kap zsebpénzt, ott is 72%;

3 3 4



Gimnáziumok rekrutációja

-  igaz, hogy ahol van szauna, ott a gyerekek 84 százaléka jár, de ahol nincs, ott is 70 
százalék;

-  igaz, hogy ahol van videokamera, ott a gyerekek 80 százaléka jár, de ahol nincs, ott 
is 64 százalék;

-  igaz, hogy ahol van digitális fényképezőgép, ott a gyerekek 74 százaléka jár, de 
ahol nincs, ott is 70 százalék.

-  Tehát minden esetben jóval az 57%-os átlag fölött.
Ugyancsak a szülői háttér befolyását tapasztaljuk, ha azt nézzük, hogy hány évet járt 

(hány éve jár) a gyerek idegen nyelvi különórára (22. táblázat). Az érettségi előtt álló 
gimnazisták eddig átlagosan 2,7 évet jártak nyelvi különórára, legtöbbet természetesen 
azok, akiknek apja egyetemet végzett (3,0 év), legkevesebbet azok, akiknek apja legfel
jebb nyolc általánost (1,9 év). Ezen belül az Scheffe-próba szerinti a jelzett relációkban a 
különbség szignifikáns.

22. táblázat. Nyelvtanulás átlagos időtartama az apa iskolai végzettsége szerint

Édes/nevelőapa legmagasabb 
iskolai végzettsége

Átlag hány évet járt a gyerek 
nyelvi különórára

1. Legfeljebb 8. általános
2. Szakmunkásképző
3. Érettségi
4. Főiskola
5. Egyetem 
Minta
Scheffe-próba

1,9
2,3
2,5
2.7 
3,0
2.7

5—1; 5—2; 5—3; 4—1; 4—2

Ha mindkét szülő iskolai végzettségét nézzük, a hatás fölerősödik (az apa és az anya 
egyetemi végzettsége esetén átlagosan 3,2 évet járt eddig a gyerek nyelvi különórára). A 
család anyagi helyzete erre is befolyással van: a jómódú családok gyerekei átlagosan 2,1 
évet jártak nyelvi különórára, az átlagos szinten élők gyerekei 1,5 évet, és a szerény 
anyagi körülmények között élő családok gyermekei 0,9 évet. Viszont az egyetemi vég
zettség vagyoni helyzettől függetlenül ebben is nagyobb kulturális befektetésre sarkall. 
Ez legjobban akkor tűnik ki, ha a gyermeküket egyedül nevelő egyetemi végzettségű 
anyákat nézzük: akármilyen anyagi helyzetben vannak, átlagosan két évnél többet járat
ták gyermeküket külön nyelvórára.

A nyelvtanulás ténye mellett az sem mindegy, hogy milyen nyelvet tanulnak. Minél 
magasabb a család kulturális szintje, annál nagyobb valószínűséggel választja első 
nyelvként az angolt, illetőleg annál kisebb valószínűséggel a németet. A jelenség biztos 
magyarázatához további vizsgálódásokra volna szükség, e nélkül csak egy hipotézis fo
galmazható meg. A mai magyar valóságban az angol az akadémiai jellegű, illetőleg a 
csúcsfoglalkozásokra (informatika, banki szféra, kommunikáció) irányuló, a világpiaci 
összefüggésekben mozgó, multinacionális vállalkozásokban befutható karrier nyelve, a 
német viszont a német dominanciájú közép-európai valóságban működő, közép- és kis
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vállalkozások -  sőt akár egyénileg is bonyolítható mindennapi tranzakciók (kereskede
lem, vendéglátás, bérmunka, beszállítás, fekete vagy fehér vendégmunka stb.) -  nyelve. 
A nyelv választása egyben azt is tükrözi, hogy ki mekkora darabját látja be a világnak, 
ez utóbbi pedig nagy mértékben függ a kulturális színvonaltól.

Közvetett módon még egy változó mutatja a család kulturális szintjét, a családi 
könyvtár nagysága. A könyvkiadás, a vásárlási és olvasási szokások valamint -  nem 
utolsó sorban -  a könyvek árai igen sokat változtak az elmúlt tíz évben, ezért hajlamosak 
vagyunk azt hinni, hogy a könyvfogyasztás, avagy egy családi könyvtár nagysága, ma 
már oly mértékben eltérített a kulturális színvonaltól, hogy semmit nem mond róla. A 
drága ajándékkönyvekkel telezsúfolt „gift-shop”-pá átalakult könyvesboltok, a könyvfo
gyasztó hagyományos értelmiség relatíve lemaradt jövedelme, a polcokat nagy példány
számban elöntő szemét, az irodalmi művek kis példányszáma mind azt sugallja, hogy a 
családi könyvtár nagysága már nem lehet mércéje a kultúrának.

A látszat azonban csal, és ezt az 1990-es évek végén végzett kutatások is igazolták 
{Andor, 1999b). Jelen kutatás kérdőívében is szerepelt a családi könyvtár nagyságára 
vonatkozó kérdés. Az alapítványi gimnáziumba járók a családi könyvtár nagyságát te
kintve szignifikánsan különböznek az önkormányzati és az egyházi gimnáziumba járók
tól (23. táblázat).

23. táblázat. A családi könyvtár nagysága a gimnázium típusa szerint

A gimnázium típusa Hány könyve van a családnak?
1. Önkormányzati 4 osztályos része
2. Önkormányzati 6/8 osztályos része
3. Egyházi
4. Alapítványi 
Minta átlaga 
Scheffe-próba

862
1133
1015
1586
1049

2«-»l, 4<-»l, 4<->2,4<->3

Korábban már kiderült, hogy az alapítványi gimnáziumba járók szüleinek iskolai 
végzettsége átlagosan magasabb, mint a másik két típusba járóké, ez tehát mindenképpen 
befolyásolja a családi könyvtár nagyságát. Azt is tudjuk, hogy az alapítványi gimnázi
umba járók családja jobb módú (ami persze összefügg a szülők iskolai végzettségével), 
és -  tekintve a könyvárakat -  biztosak lehetünk benne, hogy az anyagi helyzet befolyá
solja a könyvtárak nagyságát. Csakhogy nem minden esetben.

A 24. táblázat rendkívüli tanulságokkal szolgál ebben a tekintetben. Az nyilvánvaló, 
hogy egy ép család általában jobb anyagi körülmények között él, mint egy gyermekét 
egyedül nevelő anya. (Miközben a minta átlagát tekintve a családok 9 százaléka él sze
rény anyagi körülmények között, az egyedülálló anyák 23 százaléka.) Ha a családössze
tétel fényében nézzük meg, hogy a különböző iskolai végzettségű anyák családjában 
mekkora a család könyvtára, akkor azt látjuk, hogy a gyermekét egyedül nevelő anya 
majdnem minden fokú iskolai végzettsége esetén szignifikánsan kisebb, mint az ép csa
ládokban -  kivéve amikor az anya egyetemi végzettségű. A táblázat másik tanulsága
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csak adalék a főiskolai és az egyetemi végzettség között másutt (Andor, 1999a) már 
részletesen elemzett különbséghez: az anya főiskolai végzettsége esetén ugyanúgy az 
anyagi helyzetnek van döntő hatása a könyvtár nagyságára, mint az alacsonyabb iskolai 
végzettségnél, ez diploma tehát más kultúrát takar, mint az egyetemi diploma.

24. táblázat. A család és a tanuló otthoni könyvtárának nagysága a családszerkezet és az 
anya legmagasabb iskolai végzettsége szerint

Családszerkezet Édes/nevelőanya 
iskolai végzettsége Hány könyve van a családnak?

Legfeljebb 8 általános 474
Szakmunkásképző 567

Ép nukleáris Szakközépiskola 763
család Gimnázium 796

Főiskola 1401
Egyetem 1764
Legfeljebb 8 általános 130
Szakmunkásképző 348
Szakközépiskola 665Anya egyedül Gimnázium 745
Főiskola 943
Egyetem 1758

Összegzés

Végezetül elmondhatjuk, hogy bár a gimnazisták eleve egy szelektált és viszonylag ho
mogén csoportot alkotnak a többi középiskoláshoz képest, statisztikailag releváns módon 
még tovább differenciálódnak a fenntartó és a gimnázium típusa szerint. A differenciáló
dás alapja egyfajta tágan értelmezett kulturális identitás, amelynek meghatározó elemei a 
lakóhely, a szülők iskolai végzettsége, foglalkozása és munkahelye, a család kulturális 
színvonala és agyagi helyzete. Az a tény, hogy egy látszólag homogén, viszonylag nagy 
társadalmi csoportban (hiszen a gimnazisták egy-egy korosztály negyedrészét alkotják) 
befelé haladva kiderül, hogy nem csak korosztályuk többi részétől különülnek el élesen, 
hanem még egymástól is, nem sok jót ígér a társadalom nyitottságának. Azt pedig -  ha 
egyébként nem tudnánk -  hazai és nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy minél 
szegregáltabb egy társadalom, annál rosszabb teljesítményt nyújt általában is (Csapó, 
2003; Vári és társai, 2001).

A cikk alapjául szolgáló kutatás -  amely az OTKA (T031725) anyagi támogatásával készült -  a 
gimnázium típusa, fenntartója és telephelye szerinti reprezantatív mintán alapul. Egyik információ
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forrása a mintába bekerült 76 gimnáziumról kitöltött adatlap, másik a 76 iskolában 2002 tavaszán 
érettségi előtt álló osztályok tanulói (2622 fő) által kitöltött kérdőív.
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AZ ELSŐ HAZAI ANDRAGÓGIAI DELFI KUTATÁS 
EREDMÉNYEIBŐL

Feketéné Szakos Éva
Szent István Egyetem, GTK Tanárképző Intézet

A Magyarországon még kevéssé ismert Delfi kutatási módszert -  külföldi alkalmazási 
példákkal illusztrálva -  a Magyar Pedagógia is bemutatta olvasóinak (Feketéné Szakos,
1998). A Delfi technikát általában szakemberek nézeteinek szisztematikus feltérképezé
sére, kommunikáltatására és e nézetek elemzésére használják valamely tudományterüle
ten. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak a tudományterület konceptuális kérdéseinek 
tisztázásához és lehetséges jövőbeli fejlesztési irányainak kijelöléséhez is. A hazai neve
léstudományban a felnőttoktatás ezredvégi helyzete tette indokolttá egy andragógiai 
szakemberek körében a tudományterület konceptuális kérdéseiről folytatott kommunika
tív Delfi vizsgálat elvégzését Magyarországon is.

A kutatás előzményei és céljai

Ismert diagnózisok (pl. Soós, 1999) szerint az évezred végén és az ezredfordulón a 
magyar felnőttoktatás helyzetét a gazdasági és politikai átalakulásokkal párhuzamosan 
jelentkező radikális szerkezeti, tartalmi és elméleti-módszertani változások és az új tö
rekvések esetlegessége és rendezetlensége jellemezte. Ezek az aktuális problémák vezet
tek a hazai andragógiai Delfi kutatás megtervezéséhez és megvalósításához, amely egy
ben a Delfi kutatási módszer bevezetését is jelentette a magyarországi neveléstudomány
ba. (A Delfi módszer irodalmának feldolgozása során a hazai neveléstudományban nem 
találtunk utalást az eljárás kutatási célra történő alkalmazására.)

Felnőttoktatási szakemberek, ezen belül kezdő és működő andragógusok konceptuális 
kérdésekre vonatkozó nézeteinek szisztematikus feltérképezését, és többek között össze
hasonlító elemzését tűztük ki célul. A kutatás „vezérlő elméletéül”, értelmezési keretéül a 
konstruktivista ismeretelmélet szolgált (Glasersfeld, 1995/1997; Feketéné Szakos, 2000). 
A szakemberek nézeteit konstruktumoknak tekintve, azok jellegzetességeit kerestük és a 
konstruktivizmus kulcsfogalmainak és elveinek alkalmazásával kívántuk értelmezni és 
koherens rendszerbe foglalni. A jelen tanulmány célja nem lehet a konstruktivizmus mint 
ismeretelmélet bemutatása és elemzése, vagy a Delfi technika metodológiájának konst
ruktivista értelmezése, mert ezek az elemzések terjedelmesebb kifejtést igényelnének, 
amelyet részben e folyóirat hasábjain, részben máshol már megtettünk (Feketéné Szakos, 
1998; 2002). Ehelyütt röviden mégis annyit felelevenítünk, hogy a konstruktivizmus 
alapfeltevése szerint a szubjektumon kívüli világ a maga teljességében úgy, ahogyan ob-
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jektíve adott, nem ismerhető meg, hanem az agy a maga valóságait építi fel, konstruálja 
meg. Az újabb, ún. szociális konstruktivizmus a valóságok felépítését a társadalomnak 
tulajdonítja, és a tudományt a társadalom megfigyelőrendszereként értelmezi (Jensen,
1999). Ilyen tudományos konstruktumoknak tekintettük a szakemberek válaszait.

E tanulmány tehát -  terjedelmi korlátok miatt -  a konstruktivizmus elméleti kifejtése 
helyett a hangsúlyt a kapott empirikus kutatási eredmények andragógiai hasznosíthatósá
gára kívánja helyezni. Koncepciója talán leginkább az iskolai pedagógusok nézeteinek 
felmérési eredményeit bemutató kutatási beszámolókhoz hasonlítható (vő. Nahalka, 
Kotschy, Lénárd, Golnhofer, Réthyné, Petriné Fejér, Falus és Vámos, 1999).

A kutatás elvégzésének egy további indoka volt, hogy a hazai andragógiában még na
gyon kevés a felnőttképzés konceptuális kérdéseiről szóló empirikus kutatás, ezért szük
ségesnek látszott empirikus adatgyűjtésen alapuló vizsgálatokkal is kompenzálni nemzet
közi lemaradásunkat.

A többfordulós Delfi procedúra első fordulójában a résztvevő szakemberek öt kér
déscsoport alapján esszészerű válaszokban fejtették ki nézeteiket a felnőttoktatás miben
létéről, az andragógia és a pedagógia egymáshoz viszonyított státuszáról, az andragógia 
mai és jövőbeli koncepciójának orientációs pontjairól, a felnőttoktatás elméletének és 
gyakorlatának viszonyáról, valamint vallottak saját ars poeticájukról. Az első fordulóban 
egy nemzetközi UNESCO kutatás kérdőívének adaptált változatát, a második fordulóban 
egy saját készítésű kérdőívet alkalmaztunk. Az eljárás jellegét tekintve közel állt a szak
mai mélyinterjúhoz, de annál kompaktabb válaszok összegyűjtését tette lehetővé, és ki
küszöbölte az interjúkészítö jelenléti befolyásoló hatását.

Az adatok feldolgozása kvalitatív és statisztikai elemzéssel (átlag-, szórás- és gyako
riságszámítások, kereszttábla-elemzés, korrelációszámítás, klaszteranalízis stb.) történt, 
amelyekből itt helyhiány miatt csak néhányat tudunk ismertetni.

Az 1997-ben kezdődött, eredetileg kétfordulósra tervezett kutatás adatainak első fel
dolgozása 2000-ben fejeződött be, mivel azonban maguk a válaszoló, részt vevő szak
emberek tettek javaslatot a kutatás folytatására, egy újabb fordulóban jelenleg is folynak 
vizsgálatok.

Populáció, minta

A Delfi kutatás előkészítő fázisához tartozott a válaszadásra felkérendő szakemberek 
szelektálása, amit országos tudományos-szakmai felnőttoktatási szervezetek és intézetek 
nyilvántartásai, a pedagógiai Ki Kicsoda” (Báthory és Falus, 1997), valamint az 
andragógiai tudományos életben elismert, publikáló szaktekintélyek ajánlásai alapján vé
geztünk. Ezen kívül a résztvevők között viszonylag homogén csoportot képezhettünk a 
kezdő szakembereket reprezentáló, andragógiai tanulmányaikat befejezett főiskolai hall
gatókból, akik valamennyien az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai 
Karának művelődésszervező szakos hallgatói voltak. Azért választottunk művelődésszer
vező szakos hallgatókat, mert tudomásunk szerint Magyarországon ők hallgatnak a leg
nagyobb óraszámban andragógiai tárgyakat. Egyetlen kritériumnak azt tűztük ki, hogy a 
szakember képzettségéből, munkájából, foglalkozásából adódóan kapcsolatban álljon a 
felnőttoktatás elméleteivel és gyakorlatával.
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Ismert andragógiai és kutatásmódszertani szakemberek véleménye és tapasztalatai 
szerint a megvizsgált minta reprezentatívnak tekinthető, mert alapvető változók szerinti 
eloszlása tükrözi a magyar andragógiai szakember-populáció összetételét. A reprezenta
tivitás objektívebb megítéléséhez nem álltak rendelkezésünkre hivatalos statisztikai ada
tok. Magyarországon a „felnőttképzési szakember” fogalma ugyanis nem egyértelműen 
körülhatárolt, mivel „andragógus” szakképesítés még nem létezik hazánkban. Ez a repre
zentativitásra vonatkozó látszólagos ellentmondás a hazai andragógus szakma hely
zetének ellentmondásos voltából fakad, amelynek tárgyalása és a megoldás keresése nem 
e tanulmány feladata. Annyit azonban érdemes megjegyeznünk, hogy a Nemzeti Fel
nőttképzési Intézet megalakulásával, az egész életen át tartó tanulás koncepciójának elő
térbe kerülésével és támogatásával elindult egy folyamat a helyzet rendezésére.

A kutatás első kérdőívére összesen 74 fő válaszolt, ebből 70 fő válaszai értékelhetők. 
A résztvevők között elkülönítettük a főiskolás, andragógiai tanulmányaikat befejezett 
hallgatókat, mint kezdő szakembereket (32 fő). A minta egyes adatait az 1. táblázat tar
talmazza.

1. táblázat. A felmérés résztvevőinek adatai. (N=70)

Működő szakember 38 Kezdő szakember 32
Tud. fokozattal rendelkezik 21
Ph.D. doktorandusz 5
Férfi 25 Férfi 3
Nő 13 Nő 29
25—45 éves 6 25 évesnél fiatalabb 31
45-65 éves 21 25 évesnél idősebb 1
65 év feletti 11
Átlagéletkor 56 év Átlagéletkor 22 év

A második forduló kérdőívét a főiskolások tapasztalatainak hiánya miatt csak az első 
fordulóban részt vett 38 működő szakembernek juttattuk el, akik közül 31 (82%) a máso
dik fordulóban is válaszolt.

Minden résztvevőnek nyilatkoznia kellett arról, hogy válaszai nevének, foglalkozásá
nak és munkahelyének közlésével publikálásra kerülhetnek-e, vagy csak nevének feltün
tetése nélkül. A 38 válaszoló működő szakember közül egy fő választotta az anonimitást. 
A kezdő szakemberek 32 fős csoportjából 26 fő kért névtelenséget.

A nyilvánosságot vállaló 37 válaszoló működő szakember névsora: B. Gelencsér Ka
talin, Bajusz Klára, Blanckenstein Miklós, Búza Domonkos, Csiby Sándor, Csorna Gyu
la, Durkó Mátyás, Eszik Zoltán, Felkai László, Francz Vilmos, Hinzen Heribert, Horváth 
Józsefné, Horváth Margit, Kozma Tamás, Krisztián Béla, Magyar Józsefné Appel Edit, 
Makai Katalin, Maród Andor, Mrenáné Szakálos Ilona, Nahalka István, Nemes-Nagy 
Mária, Pethő László, Pordány Sarolta, Riedlné Péter Etelka, Rubovszky Kálmán, 
Schildkraut Imre, Somogyiné Petik Krisztina, Soós Pál, Sz■ Molnár Anna, Sz. Tóth Já
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nos, Szabó József, Vámagy Marianne, Wébel Dezső, Zachár László, Zöldyné Szita Er
zsébet, Zrinszky László, Zsamai Szilárd.

Adatgyűjtés és -feldolgozás

Az adatok összegyűjtése nem volt könnyű feladat. Kétes kimenetelű vállalkozásnak 
tűnt a felnőttoktatásban (is) tevékenykedő, túlterhelt szakembereket arra felkérni, hogy 
(nem létező) szabad idejükben -  megadott határidőn belül, ellenszolgáltatás nélkül -  át
gondolt, esszészerű, publikálható válaszokat adjanak egy andragógiai kutatás kérdőívé
nek nyílt kérdéseire. Éppen ezért nagy elismerés illeti azoknak a válaszadóknak a fárado
zását, akik a felnőttoktatás Ugye iránti elkötelezettségüktől indíttatva vállalták ezt a kihí
vást.

Az első fordulóban a válaszadóknak a felnőttoktatás konceptuális kérdéseiről kellett 
rövid (2-4 oldalas) áttekintést írniuk a következő, terjedelmesebb kifejtést igénylő esszé
kérdések alapján:

1) Mit ért Ön felnőttképzésen ma?
2) Lát-e Ön számottevő különbséget a felnőttképzés elmélete (andragógia) és a fel

növekvők nevelésének elmélete (pedagógia) mint tudományterületek között? Mi
ért? Ha igen, melyek azok a sajátos fogalmak, amelyek alapján kidolgozható az 
autonóm felnőttképzés elméleti rendszere (filozófiája)? Milyen az andragógia és a 
pedagógia viszonya ma Magyarországon?

3) Változott-e az utóbbi időben a felnőttképzés olyan mértékben, hogy szükséges 
lenne eddigi alapkoncepciójának átdolgozása, újradefiniálása? Miért? Ha igen, 
melyek lennének az új koncepció hangsúlyai, új elemei?

4) Ön szerint mennyire érvényesül a felnőttképzés elmélete és módszertana a gya
korlatban?

5) Milyen ars poeticát, elképzeléseket vagy célokat tart követendőnek Ön a felnőtt- 
képzésben? Hogyan valósítja meg ezeket a munkájában?

A mintául szolgáló nemzetközi Delfi kutatás kérdéseit némileg leegyszerűsítettük és 
számukat lecsökkentettük, mert a szlovéniai kutatásban több válaszadó nehezményezte a 
kérdések összetettségét és nagy számát (Svetina, 1993. 27. o.). Beiktattunk viszont egy új 
kérdést a felnőttoktatás elméletének és gyakorlatának viszonyáról, amely felnőttoktatá
sunk egyik neuralgikus pontja (Soós, 1999).

Az első forduló összes beérkezett válaszát (teljes terjedelmében) egy 110 oldalas, 
publikált gyűjtemény formájában elküldtük minden egyes válaszadónak (Feketéné Sza
kos, 1999).

A második forduló kérdőívét a kutatás céljainak megfelelően az első forduló válaszai 
alapján állítottuk össze, és a szakemberek ezt a kérdőívet a többi válaszadó első fordulós 
válaszainak ismeretében töltötték ki. A Delfi módszernek megfelelően tájékozódni szán
dékoztunk:
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1) a válaszolók megítélése szerint saját véleményüknek a többiek válaszai hatására 
történő elmozdulásáról;

2) a hazai andragógia optimális jövőbeli státuszát illetően kialakult (kvantifikálható) 
szakértői nézetekről;

3) a szakemberek véleménye szerint a mai hazai felnőttoktatási gyakorlatnak néhány 
olyan jellemzőjéről, amelyekről a konstruktivista ismeretelméletnek releváns 
mondanivalója lehet (lásd Feketéné Szakos, 2002; Nahalka, 1995);

4) a hazai andragógia fejlesztésének lehetséges orientációs pontjairól és azok fontos
ságának megítéléséről;

5) a kutatásban részt vevők véleményéről a további kommunikáció szükségességét 
illetően.

A kérdőívek validitását kutatásmódszertani szakértőkkel való véleményeztetések, 
valamint próbakitöltetések alapján történő módosításokkal igyekeztünk növelni. Az ered
mények értékelésekor tekintettel voltunk a kutatás kiterjedtségéből adódó érvényességi 
korlátokra is.

A Delfi eljárással gyűjtött válaszok feldolgozása alapvetően a tartalomelemzés és össze
hasonlító elemzés módszereivel történt (Szabolcs, 1993. 106-123. o., 1999a, 1999b; Buda, 
1998. 717-731. o.; Kalocsai Varga, 1999; Krippendorf, 1980/1995; Nahalka, 1993).

A szövegtartalom adatokká alakítása, kódolása során kvantifikálható adatokhoz ju
tottunk, ami egyrészt az áttekinthetőség, másrészt az összehasonlíthatóság lehetőségét 
biztosította. A kutatás céljainak megfelelően elkészített kódleírások szerint kódolt szö
vegrészeknek aztán nemcsak a frekvenciaanalízisét végeztük el, hanem a feltett kérdések 
alapján minőségi és összefüggés-feltáró elemzést is végeztünk. Ide sorolható például a 
kontextuális analízis az I. kérdés kapcsán a felnőttképzés fogalmának különböző kon
textusokba „ágyazottságáról” vagy az alapvélemények elkülönítése a II. kérdésre adott 
válaszokban a pedagógia és andragógia integratív vagy szeparatív szemléletéről. Az elő
fordulási gyakoriságokat fölmértük és numerikus adatokkal is ábrázoltuk, az egyedi vé
lemények közlését azonban épp olyan fontosnak tartottuk, mint a sokak által támogatot
takét (ld. az eredmények ismertetésénél).

A változók csoportokba rendezésekor tudatában voltunk annak, hogy az bizonyos 
mértékig önkényes, és a változóknak még sokféle lehetséges csoportosítása, tipizálása 
képzelhető el. Az adatok matematikai statisztikai módszerekkel történő feldolgozására az 
SPSS statisztikai programcsomagot használtuk.

A kódolás nagyrészt dichotóm döntéseken alapult, ami magas reliabilitást biztosít. Az 
interszubjektív ellenőrizhetőséget egyrészt az írásban rögzített adatok (válaszok) hozzá
férhetősége, másrészt kutatásmódszertani szakértőkkel egyeztetett kódleírás-listák alap
ján történt kódolás reprodukálhatósága teszi lehetővé.

A tartalomelemzés technikájára vonatkozóan Szabolcs Éva megállapítását tartottuk 
szem előtt: „a tartalomelemzés technikájának ismerete és alkalmazása nem zárja ki azt 
[...], hogy olyan szövegértelmezési módnak tekintsük, amely vállalja esetlegességét és 
általánosító megállapításainak korlátozott érvényét, nem mondva le ezzel arról a feladatá
ról, hogy tudományosan értékelhető megállapításokra vezessen” (Szabolcs, 1999b. 11. o.).
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A kutatási eredményekből

Terjedelmi korlátok miatt az ötből itt csak az első és második esszékérdésre, valamint 
az ezekkel összefüggő második és harmadik fordulós kérdésekre adott válaszok ismerte
tésére és elemzésére térhetünk ki (Az első eredményekről ld. még Feketéné Szakos, 
2002).

Első esszékérdés: „Mit ért Ön felnőttképzésen ma?”

Napjainkban, amikor a felnőttek tanulási lehetőségeinek robbanásszerű bővülését, az 
élethosszig tartó tanulás fontosságát és szükségességét tapasztaljuk, vajon hogyan látják 
a felnőttképzés fogalmának meghatározását az andragógiai szakemberek?

A kutatás logikája szerint arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen tipikus ren
dező elvek és kulcsfogalmak alkalmazásával történt a fogalom felépítése. A válaszok ter
jedelme és a meghatározásban alkalmazott kulcsfogalmak mennyisége és választéka 
rendkívül heterogén képet mutatott. Ez jól látható a kódlapok telítettségén és az értékel
hető válaszok eloszlásán. A kódlap telítettsége azt jellemzi, hogy a válaszadó egy kódlap 
összes lehetséges változójának hányadrészére (hány százalékára) adott értékelhető vá
laszt. Az értékelhető változók eloszlása alapján a részletes válasz ismerete nélkül is 
visszakövetkeztethetünk annak lényeges tartalmi elemeire. A kódleírásban (1-11. ábra) 
összesen 81 darab ilyen rendező elvet, illetve kulcsfogalmat különböztettünk meg, ame
lyek megítélésünk szerint lefedik a válaszok tartalmának lényeges elemeit. A legtelítet- 
tebb kódlap 26 említést tartalmazott a működő szakemberek és 10 említést a megkérde
zett főiskolai hallgatók esetében. Az átlagos említésszám a működő szakembereknél 9,9, 
míg a főiskolások esetében 4,5 volt.

Mivel az 1-11. ábrák az összes kapott adatot tartalmazzák, az egyszerűség kedvéért a
2. és 3. táblázatban már csak a szakemberek leggyakoribb említéseit emeltük ki.

2. táblázat. A működő szakemberek (N=38) gyakoribb (15% fölötti) említései a felnőtt- 
képzés fogalmának meghatározásában

Változó Említések
száma %

A felnőttképzés fogalmának felépítéséhez a „felnőtt” fogalmának 
meghatározása vagy megjelölése 27 71,1

A felnőttképzés fogalmának a felnőttoktatás / felnőttnevelés / önneve
lés összefüggésrendszerében történő elhelyezése 17 44*7

Az élethosszig tartó (permanens) tanulás / képzés / oktatás / nevelés / 
önművelődés kontextusában történő elhelyezés 17 44,7

Továbbképzés 13 34,2
A tanulás és önképzés fogalmainak segítségével történő meghatározás 12 31,6
Átképzés 12 31,6
Iskolarendszerű / formális képzés 11 28,9
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2. táblázat folytatása

Változó Említések
száma %

Szakmai képzés, szakmai jelleg 10 26,3
A munkához / hivatáshoz való kapcsolódás 9 23,7
Iskolarendszeren kívüli (nem formális / informális) képzés 9 23,7
A felnőttképzés fogalmának történeti, időbeni kontextusban történő 
elhelyezése (a felnőttképzés fogalmának időbeli változása) 8 21,1

Az egyén érdekében történő fejlesztő funkció 8 21,1
Ismeretbővítés 8 21,1
Személyiségfejlesztés / -formálás / emberformálás 7 18,4
Képességfejlesztés 7 18,4
Szervezett jelleg 7 18,4
Céltudatos jelleg / céltudatos tanulás 6 15,8
Nevelés 6 15,8
Készségfejlesztés, jártasságok fejlesztése 6 15,8

3. táblázat. A válaszoló főiskolai hallgatók (N=28) gyakoribb (15% fölötti) említései 
a felnőttképzés fogalmának meghatározásában

Változó Említések
száma %

A felnőttképzés fogalmának felépítéséhez a „felnőtt” fogalmának 
meghatározása 17 60,7

A tanulás és önképzés fogalmainak segítségével történő meghatározás 9 32,1
A felnőttképzés fogalmának a felnőttoktatás / felnőttnevelés / önne
velés összefüggésrendszerében történő elhelyezése 7 25,0

Továbbképzés 7 25,0
Átképzés 6 21,4
Az egyén érdekében történő fejlesztő funkció 6 21,4
A munkához / hivatáshoz való kapcsolódás 6 21,4
Permanens tanulás / képzés / oktatás / nevelés / önművelődés 5 17,9
Szakmai képzés, szakmai jelleg 5 17,9
Ismeretbővítés 5 17,9
Szervezett jelleg 5 17,9

Látható, hogy az első tíz helyen mind a kezdő, mind a működő szakemberek megha
tározásaiban szinte ugyanazok a fogalmak szerepelnek, csupán a gyakorisági sorrendben 
van némi eltérés.

A két táblázatot összehasonlítva ugyanakkor szembetűnő a működő szakemberek és a 
főiskolások 15% feletti említéseinek sokféleségében megnyilvánuló különbség. Míg a
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működő szakemberek 19 változó esetén adnak 15%-nál nagyobb arányban értékelhető 
választ, ez az arány a főiskolások esetében mindösszesen 11 változóra teljesül.

Mind a 81 változó említési gyakoriságát ábrázoltuk az 1-11. ábrák grafikonjain, a to
vábbiakban ezeket elemezzük, az eddigiektől eltérő, 11 féle kontextuális szempont (A-tól 
K-ig) szerint: pl. Milyen rendszer(ek)ben helyezi el a válaszadó a felnőttképzést, milyen 
funkcióit, jellemzőit, rendszer-alkotóit, befolyásoló tényezőit, tendenciáit stb. különböz
teti meg?

A) A válaszoló működő szakembereknek csaknem a fele (17 fő: 44,8%) helyezte a fel
nőttképzés fogalmát a felnőttoktatás /  felnőttnevelés /  önnevelés összefüggésrend
szerbe, közülük a legtöbben (8 fő: 21,2%) a felnőttképzést a felnőttoktatás fogalmá
val azonosították. Ketten (5,3%) a felnőttképzést, a felnőttnevelést és a felnőttoktatást 
egymás szinonimájaként definiálták, másik két válaszadó szerint pedig a legtágabb 
fogalom a felnőttnevelés, amelynek részei a felnőttképzés és a felnőttoktatás. Emellett 
előfordult olyan válasz is, amely szerint a legátfogóbb fogalom a felnőttképzés, egy 
másik válasz szerint pedig a felnőttoktatás (lásd az 1. ábra). A válaszoknak ez a nagy 
szórása is tükrözi azt a magyar andragógia történetén végigvonuló, a szakemberek 
között újra és újra fellángoló terminológiai vitát, amely még ma sem zárult le. Ugyan
akkor észrevehető, hogy a főiskolások véleményei közel sem mutatnak ilyen szórást.

A válasz kódja

A válaszok: Össz - összes említés

Az eaves említések kódjai:
1 - felnőttképzés=felnőttoktatás=felnőttnevelés
2 - felnőttképzés=felnőttnevelés
3 - felnőttképzés=felnőttnevelés+önnevelés
4 - felnőttképzés=felnőttoktatás
5 - legtágabb értelmezés a felnőttoktatás
6 - legtágabb értelmezés a felnőttnevelés
7 - legtágabb értelmezés a felnőttképzés
8 - a felnőttképzés a felnőttnevelés prakticista jel

legű megjelenése

1. ábra
A felnőttképzés fogalmának a felnőttoktatás / felnőttnevelés /  önnevelés összefüggés- 

rendszerében történő elhelyezése (a válaszolók %-ában)

B) Hasonlóan megoszlottak a vélemények a ,felnőtt”, , felnőtt tanuló” meghatározását 
illetően azok között, akik ebből indultak ki a felnőttképzés definiálásakor, de a főis
kolások esetében ismét kisebb mértékben, mint a működő szakembereknél (lásd 2. 
ábra).
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%

A válasz kódja

A válaszok: Össz - összes említés

Az egyes említések kódjai:
1 - nem határozza meg, csak említi (felnőtt, fel

nőttkor)
2 -  18 éven felüliek / „rendes koaláknál" idősebbek
3 -  19 éves kortól
4 - Iskoláskort meghaladott / tankötelezettséget

betöltött személyek
5 - Felnőtt szerepek vállalására alkalmas személyek
6 - Akiket a társadalom felnőttnek tekint

2. ábra
A felnőttképzés fogalmának felépítéséhez a „felnőtt” fogalmának meghatározása

(a válaszolók %- ában)

C) Mindkét csoportban relatíve sokan (a szakemberek 31,6%-a, a főiskolások 32,1%-a) 
határozták meg a felnőttképzés fogalmát a „tanulás” és „önképzés” fogalmaihoz kap
csolódva (3. ábra).

A válasz kódja

A válaszok: Össz - összes említés

Az eaves említések kódjai:
1 - egyéni tanulás
2 - felnőttkori tanulás
3 - deuterotanulás
4 - csoportos (kommunikatív) tanulás
5 - önképzés / önművelődés /  önfejlesztés

3. ábra
A tanulás és önképzés fogalmainak segítségével történő meghatározás 

(a válaszolók %- ában)

D) Ezzel szemben a felnőttképzés fogalmának a permanens tanulás / képzés / oktatás / 
nevelés / önnevelés / művelődés kontextusába történő elhelyezése sokkal gyakoribb 
volt a működő szakemberek definícióalkotásában, mint a főiskolásoknál. A válaszok 
változók szerinti megoszlását a 4. ábra mutatja.
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A válaszok kódjai:

1.5: Permanens / élethosszig tartó tanulás 
1.6: Permanens / élethosszig tartó képzés 
1.7: Permanens / élethosszig tartó oktatás 
1.8: Permanens / élethosszig tartó nevelés 
1.9: Permanens önművelődés / művelődés

4. ábra
Az élethosszig tartó (permanens) tanulás /  képzés /  oktatás /  nevelés /  önművelődés 

kontextusában történő elhelyezés (a válaszolók %- ában)

E) A felnőttképzés egy másik nagyobb -  történeti, időbeni -  kontextusba való elhelyezé
se szintén gyakoribb (21,1%), mint a főiskolások meghatározásaiban (10,7%). Más
részt, mint az 5. ábrán látható, a működő szakemberek differenciáltabb fogalomkész
letet használnak.

50O/> О Működő szakemberek
45 □  Főiskolai hallgatók
40 A válaszok: Ossz - összes említés
35
30 Az eaves említések kódiai:
25
20 1 - intézményei, funkciói időben változnak

15 5* 2 - történeti keretbe helyezi, történeti áttekintés
10 —I 3 - változékonyság, jelentősége egyre nő
5 Щ em § 4 - tág /  táguló fogalom a társadalmi téridőben

0 -J 1 , г я  , M  , № ---- ,
Ossz 1 2 3 4

A válasz kódja

5. ábra
A felnőttképzés fogalmának történeti, időbeni kontextusban történő elhelyezése

(a válaszolók %- ában)

F) Akik a felnőttképzés meghatározásában annak funkcióit adták meg, 37 féle funkciót 
említettek (6. ábra), és ebből csak 9 féle funkciót (továbbképzés, átképzés, szakmai 
képzés, az egyén érdekében történő képzés, ismeretbővítés, személyiségfejlesztés, 
képességfejlesztés, nevelés, készségfejlesztés) soroltak fel 15%-nál többen, míg a fő-
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iskolások csupán 5 félét (továbbképzés, átképzés, az egyén érdekében történő képzés, 
szakmai képzés, ismeretbővítés) említettek 15%-nál nagyobb arányban. Ez azt mu
tatja, hogy sem a szakembereknek, sem a főiskolásoknak a felnőttképzés funkcióira 
vonatkozó tudása nem egységes, az egyes válaszadók válaszai egymáshoz képest 
nagymértékben szórnak.

I. и F33 
I. 12 

I. 13 

I. 14 

I. 15 

I. 16 

I. 17 

I. 18 

I. 19 

1 .20 

I. 21 

I. 22 

I. 23 

I. 24 

I. 25 

I. 26 

I. 27 

I. 28 

I. 29 

I. 30 

I. 31 

I. 32 

I. 33 

I. 34 

I. 35 

I. 36 

I. 37 

1.38  

I. 39

1.40

1.41 

I. 42 

I. 43 

I. 44 

1.45 

I. 46 

I. 47

A válasz

□  Működő szakemberek

□  Főiskolai hallgatók

A-válaszoK Kódjai;

I. 11: Életkérdések, problémák megoldására való felké
szítés

I. 12: Az életminőség javítása
I. 13: Kiképzés
I. 14: Alapképzés (pótlása)
I. 15: Szakképzettség megszerzése 
I. 16: Továbbképzés 
I. 17: Átképzés /  új szakma elsajátítása 
I. 18: Szakmai képzés, szakmai jelleg 
I. 19: Politikai képzés
I. 20: Multikulturális /  interkulturális képzés /  nevelés
I. 21: Vallási nevelés
I. 22: Általános /  közművelődési funkció
I. 23: Posztgraduális képzés /  másoddiploma /  Ph.D.

(magasabb iskolai végzettség elérésére)
I. 24: Másodlagos képzés /  a képzés második szakasza 
I. 25: Nevelés
I. 26: A tanulásra való motiválás
I. 27: Személyiségfejlődés /  -formálódás /  -gazdagodás
I. 28: Személyiségfejlesztés /  -formálás /  emberformálás
I. 29: Szocializáció /  posztszocializáció /  reszocializáció
I. 30: Az egyén érdekében történő fejlesztő funkció
I. 31: Készségfejlesztés, jártasságok fejlesztése
I. 32: Nyelvtanulás
I. 33: Képességfejlesztés
I. 34: Ismeretbővítés
I. 35: Ismeretnyújtás /  ismeretek átadása
I. 36: Ismeretfelújítás, -frissítés
I. 37: Müveltségfejlesztés
I. 38: Egészségfejlesztés /egészségvédelem
I. 39: Családok, szülők képzése
I. 40: A társadalmi környezethez /  igényekhez való adap

táció, igazodás
I. 41: A hétköznapi élethez /  szabadidőhöz való kapcsolódás 
I. 42: Életszükséglet
I. 43: A változásokhoz való adaptáció, alkalmazkodás
I. 44: Szolgáltató jelleg
I. 45: Segítő jelleg /  segítő attitűd /  „fogódzó"
I. 46: Korszerűsítő jelleg (a naprakész tudás érdekében)
I. 47: Tevékenységközpontúság

6. ábra
A felnőttképzés funkcióinak taglalása a meghatározásban (a válaszolók %-ában)
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G) Meglepően kevesen tértek ki válaszukban a felnőttképzés társadalmi, kulturális as
pektusaira. Ez különösen a főiskolásokra érvényes, ahol a válaszokban összesen egy 
ilyen utalás volt (7. ábra).

%
45
40
35
30
25
20

-

□  Működő szakemberek
□  Főiskolai hallgatók

П  1 roa m m  ™ i

I. 48 I. 49 1 .50 I. 51 1 .52 1 .53 

A válasz kódja

7. ábra

A válaszok:

I. 48: Fejlődés a társadalom érdekében 
I. 49: Társadalmi szolgáltatás 
I. 50: A képzés piacosodása 
I. 51: A humán erőforrás fejlesztése
I. 52: A kultúra, a társadalom és a kultúrpolitika 

egy területe
I. 53: Kulturális aspektusok

A felnőttképzés társadalmi aspektusai (a válaszolók %-ában)

H) Az egyes válaszokat összehasonlítva, a felnőttképzés jellemzőinek taglalása is rendkívül 
nagy változatosságot mutat (8. ábra). Az ábrán jól láthatóan összesen 4 féle jellemző 
szerepelt 15%-nál nagyobb gyakorisággal a működő szakembereknél („a munkához, hi
vatáshoz való kapcsolódás”, „céltudatos tanulás”, „szervezett” és „gyakorlati” jelleg).

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 A.yálaaoKJrótiM;
I. 54 I. 54: A felnőttképzés rendszer jellege

I. 55: Diverzifikáció
I. 56

I. 56: Pluralitás / sokszínűség /  változatosság
I. 57: Szervezett jelleg
I. 58: Céltudatos /  céltudatos tanulás

I. 60 □  M űködő szakem berek
I. 59: Gyakorlati
I. 60: A tapasztalatok szerepe

I. 62 О Főiskolai hallgatók I. 61: Tervszerű
I. 62: önkéntesség

I. 64: A munkához /  hivatáshoz való kapcsolódás
I. 66 I. 65: Rendszeresség

I. 66: Motivációk jelentősége
I. 68 I. 67: A felgyorsult élet mint motívum

I. 70

ЕШЭ I. 68: Irányultság, attitűdök jelentősége
I. 69: Érzelmek jelentősége

5 b I. 70: Együtt jár nevelési hatások közvetítésével
A válasz kódia I. 71: Az andragógus szerepe

8. ábra
A felnőttképzés jellemzőinek taglalása a meghatározásban 

(a válaszolók %-ában)
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A 9. és a 10. ábrán ezeket az adatokat úgy ábrázoltuk, mintha az összes válaszadó 
kitöltött kódlapját egymásra helyeztük volna, így más módon vált láthatóvá az egyes 
változók említésének gyakorisága. A 9. és 10. ábrán az említés gyakoriságát az egyes 
kérdésekhez tartozó kódmezők fedettsége reprezentálja. A két ábráról jól látható, 
hogy a gyakorló szakemberek több kódszámhoz helyeztek választ, ezáltal a kódlapjuk 
telítettebb lett, mint a főiskolásoké.

H.: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

1 □ И [ T I1 4 ■ 1 1□ □ □
64 65 66 67 68 69 70 71

64. - 71. □ □ □ □ □ □ □
9. ábra

A felnőttképzés jellemzőinek taglalása a meghatározásban a működő szakemberek esetén
(kódlap) (a válaszolók %-ában)

H.: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

5 4 .-64 . £ □ □ ■ □ □ □ □ ■ □
64 65 66 67 68 69 70 71

64. -71.  J □ □ □ □ □ □ □
10. ábra

A felnőttképzés jellemzőinek taglalása a meghatározásban a főiskolai hallgatók esetén
(kódlap) (a válaszolók %-ában)

I) A. felnőttképzés mint rendszer felosztási lehetőségei közül relatíve legtöbben az isko
larendszerű és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzést említették (a szakemberek 
28,9 illetve 23,7%-a, míg a főiskolásoknál mindkettőt 10,7% említette) (11. ábra).

J) A felnőttképzést befolyásoló tényezőkként a működő szakemberek a gazdasági igé
nyeket / lehetőségeket (10,5%), a társadalmi igényeket / lehetőségeket / hagyomá
nyokat (5,3%), a politikai rendszert (7,9%) és a történelmi hagyományokat (2,6%) so
rolták fel. A főiskolások közül senki sem említette ezeket a tényezőket (11. ábra).
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% A válaszok kódjai:

I .  A f e l n ő t t k é p z é s  m i n t  r e n d s z e r  r é s z e i

I. 72: Iskolarendszerű / formális képzés 
I. 73: Iskolarendszeren kívüli (nem formális / infor

mális) képzés
I. 74: Távoktatás /levelező oktatás

J .  A  f e l n ő t t k é p z é s t  b e f o l y á s o l ó  t é n y e z ő k

I. 75: Gazdasági igények / lehetőségek 
I. 76: Társadalmi igények / lehetőségek / hagyomá

nyok
I. 77: Történelmi hagyományok 
I. 78: Politikai rendszer

K . A  f e l n ő t t k é p z é s  t e n d e n c i á i

I. 79: Fiatalodás (a résztvevők fiatalodása)
I. 80: A résztvevők motiváltságának változása 
I. 81: A létszám változása a képzéseken

11. ábra
A felnőttképzés mint rendszer részei; A felnőttképzést befolyásoló tényezők; 

A felnőttképzés tendenciái (a válaszolók %-ában)

К) A 11. ábra szerint a felnőttképzés jelen tendenciáira utalva 2 működő szakember és 1 
főiskolai hallgató kitért a résztvevők „fiatalodására”, azaz különösen az iskolarend
szerű felnőttképzés hallgatói átlagéletkorának csökkenésére, valamint a képzéseken 
résztvevők létszámának és motiváltságának változására (1-1 szakértői említés).

Az első kérdésre adott válaszok kvalitatív és kvantitatív elemzése természetesen más 
tartalomelemzési szempontok, kategóriák mentén is elvégezhető lenne. Kimutathatók 
lennének például a felnőttképzés új, piacosodási tendenciáira való utalások, amelyeket a 
„társadalmi szolgáltatás” (Eszik Zoltán) vagy az „információ- és attitűdcsere ... ingyene
sen vagy pénzért” {Pordány Sarolta) szövegrészek kifejeznek. (A név szerinti válaszok 
teljes terjedelmükben publikálásra kerültek, v.ö. Feketéné Szakos, 1999.)

A definícióalkotásra mint aktív konstruáló folyamatra utal válaszában Zrinszky 
László: „Egy szabatos definíció ... úgy rendeződhetne, hogy:

a) megvilágítjuk a „képzés” és az „önképzés” egybetartozását és viszonylagos elhatá- 
rolhatóságát,

b) kijelöljük a felnőttképzés (ez idő szerint adott!) helyét az emberformálás teljes 
rendszerében,

c) megokoljuk, miért és hogyan egészült ki a „pedagógiai tevékenység” az „andragó- 
giaival”.

A felnőtt tanuló fogalmára az egyik legkidolgozottabb meghatározást Zachár László adta:
,A felnőttképzésben alapvetően a tankötelezettséget betöltött személy vehet részt a 

közoktatási törvény rendelkezései szerint. Meg kell jegyezni, hogy a tankötelezettségi 
koron belül is lehetnek a felnőttképzésnek „kliensei”, amennyiben a fiatalok életállapota 
megváltozik és nem képesek az iskolába járni, például hátrányos helyzet miatt történő 
kimaradás, fiatalkorúként kötött házasság, gyermekszülés stb. miatt. A másik elhatárolási
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szempont természetesen a munka világába történő belépéshez, illetve a formális felnőtt
korhoz köthető.”

A felnőttképzés mint egységes rendszer létét cáfolja válaszában Pethő László, vala
mint Soós Pál: „...a felnőttnevelés, mint egységes rendszer nem létezik, csak modellsze
rű szimulációi vannak.”

Ez a valóságot modellező szemlélet kompatibilis a konstruktivista szemlélettel ép
púgy, mint az a rendszeralkotó látásmód, amellyel Magyar Józsefné megalkotta a meg
határozását. (A választ egy általa készített, a felnőttképzés funkcióinak és intézmény- 
rendszerének kapcsolati hálóját ábrázoló fogalomtérkép is követi.) A felnőttképzés mai 
értelmezése szerinte „egyenlő a ‘permanens képzés’ -  a ‘permanens tanulás’ igényének 
szolgálatával. Az egész életen át tartó folyamatos tanulás ma már életszükséglet, amely 
az egyén boldogulását, fennmaradását biztosítja; életmód, amely a változások felgyorsult 
üteméhez alkalmazkodóvá, életképessé teszi az EMBERT. Ám az így megfogalmazódó 
igények alapján könnyen félreérthető a felnőttképzés mai funkciója. Miért? Mert az aktu
ális feladatok látszólag inkább szakmai jellegűek: kis részben az elmaradottak pótló jel
legű szakmai alapképzése, hangsúlyosan a későbbi pályamódosítások érdekében új szak
mára /  szakmákra képzés; és a naprakész ismeretek, tudás érdekében a folyamatos to- 
vábbfejlesztés-továbbképzés. -  Hiba lenne azonban a mai felnőttképzést csupán a szak
mai képzés területére beszűkíteni, mert az életstratégiák nem nélkülözhetik az általános 
műveltség folyamatos fejlesztését sem. A szakmai fejlődés ugyancsak szoros kapcsolat
ban áll az általános műveltséggel, kiegészítik egymást tartalommal, készségekkel, jártas
ságokkal. Ezért a feladatokat jó lenne együtt kezelni, de legalábbis összehangolni, még 
akkor is, ha a szakmai képzés képviselői ezt feleslegesnek tartják. Itt kitérnék a felnőtt- 
képzés tágabb, komplexebb értelmezésére: a folyamatos fejlődéshez elengedhetetlen a 
személyiségfejlesztés, az egészséges, harmonikus életmód kidolgoztatása, a szemlélet- 
formálás, a demokratikus jogok helyes értelmezése; az állampolgári jogok és eszközök 
ismerete, megfelelő érvényesítése, a civil mozgalmak lehetőségeivel való élni tudás, a 
szabadidő értelmes és egészséges felhasználása. Talán mégis használhatnánk a felnőttne
velés fogalmát” (ld. még a 12. ábrát).

Második esszékérdés-csoport: az andragógia és pedagógia viszonyáról, valamint az 
andragógia elméleti megalapozásához szükséges fogalmakról

Az andragógia mint viszonylag fiatal és állandó átalakulásban lévő tudományterület a 
helyét keresi a neveléstudomány részterületei (a „neveléstudományok”) között. Hogyan 
látják a felnőttképzéssel foglalkozó szakemberek az andragógia mai hazai helyzetét a ha
gyományosan a gyermekek és fiatalok nevelésére irányuló pedagógiához viszonyítva? 
Elkülöníthetők-e szignifikánsan a felnőttek nevelésére, képzésére és oktatására vonatko
zó, sajátos fogalmak a neveléstudományon belül, netán attól teljesen elszakadva?
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12. ábra
A felnőttképzés területei, funkciói és intézményrendszere (forrás: Magyar, 1995)

A válaszadók a következő kérdések alapján fejtették ki nézeteiket:
a) Lát-e Ön számottevő különbséget a felnőttképzés elmélete (andragógia) és a felnö

vekvők nevelésének elmélete (pedagógia) mint tudományterületek között? Miért?
b) Ha igen, melyek azok a sajátos fogalmak, amelyek alapján kidolgozható az auto

nóm felnőttképzés elméleti rendszere (filozófiája)?
c) Milyen az andragógia és a pedagógia viszonya ma Magyarországon?

A) A működő szakembereknek az andragógia és pedagógia integratív vagy szeparatív 
felfogásáról vallott nézetei nagy szórást mutatnak a két szélsőséges álláspont között. 
A 13. ábra adatai szerint a válaszolók valamivel több, mint a fele (55%) inkább vala
milyen mértékű integráció, míg 45% inkább a szeparáció híve, bár ennek mértéke 
nem állapítható meg egyértelműen. Az adatok pontosítása végett ezért a kutatás II. 
fordulójában strukturáltan ismét rákérdeztünk a szakemberek nézeteire (lásd a Struk
turált kérdés az andragógia optimális helyzetéről című fejezetet).
Meglepő eredményt hozott viszont az andragógia tárgyat hallgatott főiskolások kikér
dezése, akik közül a válaszolók csupán 11,5%-a áll az andragógia és a pedagógia bi
zonyos mértékű integrációjának pártján, 88,5%-uk viszont számottevő különbségeket 
lát az andragógia és a pedagógia között (ld. 13. ábra).
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Az integratív felfogást mind a működő szakemberek, mind a főiskolások általában a 
permanens (élethosszig tartó) tanulás egységes szemléletével vagy a „közős embeme- 
velési alappal” (Durkó) indokolták, míg a szeparatisták fölsorolták az andragógia sa
játosságait.

A válasz kódja

A válaszok: Össz - összes említés 

Az egyes említések kódjai:

1 - nem lát lényeges különbséget (indoklás nélkül)
2 - nem, az andragógiát szükségtelen elválasztani

a pedagógiától
3 - nem, az andragógia legyen a pedagógia egyik

viszonylag független aldiszciplínája
4 - az andragógia legyen egy átfogó tudomány

egyik, viszonylagosan független aldiszciplínája.
5 - igen, a két terület legyen teljesen autonóm
6 - igen, de 4 és 5 közötti választás a válasz alap

ján nem mutatható ki
7 - az andragógia és a pedagógia „ugyanazon

kontinuum más-más pontján fekszik"

13. ábra
„Lát-e Ön számottevő különbséget a felnőttképzés elmélete (andragógia) és a felnövek

vők nevelésének elmélete (pedagógia) mint tudományterületek között?"
(a válaszolók %-ában)

B) A szakemberek összesen 69, az andragógia autonómiáját megalapozó specifikus fo
galmat, szempontot említettek válaszukban (ld. 14. és 15. ábra), melyek közül csak 
feleannyit, 35-öt említettek a főiskolások is. Ez az adat ismét alátámasztja azt a felté
telezést, hogy a működő és kezdő szakemberek fogalmi struktúrái telítettségének jel
legzetes különbségei vannak.
A válaszokban megjelenő szövegrészeket, utalásokat mint változókat a következő lo
gikai szempontok szerint csoportosítottuk:
-  Más tudományterületek eredményeinek felhasználása a felnőttképzés elméletének 

kidolgozásához;
-  A felnőttség pszichológiai, antropológiai sajátosságai;
-  A felnőttképzésben figyelembeveendő faktorok;
-  A felnőttkori tanulás sajátosságai;
-  Az andragógus és az andragógus-résztvevő viszony;
-  Felnőttképzési célok;
-  A képzési folyamat jellemzői;
-  A képzést befolyásoló (külső) tényezők.
A 14. és 15. ábráról a legnagyobb említési gyakoriságok is leolvashatók. Eszerint a 
működő szakemberek és a főiskolások (fele)részben ugyanazokat a sajátosságokat 
említették a leggyakrabban (lásd a 4. és 5. táblázat).
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4. táblázat. A működő szakemberek (N=38) gyakoribb (15% fölötti) említései egy auto
nómfelnőttképzési elmélet tartalmára vonatkozóan

Változó Említések
száma %

Specifikus felnőttképzési módszertan / didaktika 13 36,1
A felnőtt tapasztalatainak figyelembevétele a képzésben, tanulásban 11 30,6
A felnőtt igényeinek / szükségleteinek / motivációinak szerepe / ezek 
feltárása / figyelembevétele 9 22,2

Praktikus, gyakorlati(lag felhasználható) tudás igénye (a képzés / ta
nulás konkrét feladatra irányultsága) 8 22,2

A pedagógiától eltérő képzési célok 8 22,2
A felnőttkori tanulás (pszichológiai) sajátosságainak figyelembevétele 5 16,7
A munka szerepe, munka melletti tanulás, a társadalmi munkameg
osztásban való részvétel 5 16,7

A felnőttkor életkori sajátosságainak figyelembevétele 5 16,7

5. táblázat. A válaszoló főiskolások (N=32) gyakoribb (15% fölötti) említései egy auto
nómfelnőttképzési elmélet tartalmára vonatkozóan

Változó Említések
száma %

A felnőttkor életkori sajátosságainak figyelembevétele 8 28,6
Specifikus felnőttképzési módszertan / didaktika 6 21,4
A képzési folyamatban a tanuló felnőtt és az andragógus viszonya 
partneri 6 21,4

Önkéntesség/nem kötelező részvétel 6 21,4
A felnőtt érettsége (viszonylag kiforrott egyén) 5 17,9
A felnőtt tapasztalatainak figyelembevétele a képzésben, tanulásban 5 17,9
Segítés / segítő attitűd 5 17,9
A felnőttkori tanulás (pszichológiai) sajátosságainak figyelembevétele 5 17,9
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
% A válaszok kódjai:

Más tudományterületek eredményeinek felhasználása
a felnőttképzés elméletének kidolgozásához

II. 3: A filozófia /  filozófiai antropológia felhasználása 
II. 4: A kognitív pszichológia (eredményeinek) felhasználása 
II. 5: A viselkedéstudomány (magatartástudomány) ered

ményeinek felhasználása 
II. 6: A kommunikációelmélet felhasználása /  az 

andragógiai kommunikáció sajátosságai 
II. 7: A felnőtt társadalmi szerepekre vonatkozó kutatások 

/szociológiai kutatások eredményeinek felhasználása 
II. 8: A jövőkutatás eredményeinek felhasználása 
II. 9: A konstruktivizmus alkalmazása

A felnőttség pszichológiai, antropológiai specifikumai
II. 10: A felnőttkor életkori sajátosságainak figyelembevé

tele
II. 11: A résztvevők pszichológiai /  szociológiai /  antropo

lógiai jellemzői
II. 12: A felnőtt érettsége (viszonylag kiforrott egyén)
II. 13: A felnőttkori tanulás (pszichológiai) sajátosságainak 

figyelembevétele
II. 14: A gyermek és a felnőtt ismeretállománya közötti 

különbségek figyelembevétele 
II. 15: A gyermekekénél szilárdabb, elaboráltabb kognitív 

struktúra

A felnőttképzésben figyelembeveendö faktorok
II. 16: A felnőtt szándékainak figyelembevétele 
II. 17: A felnőtt céljainak, terveinek figyelembevétele a 

képzésben, tanulásban
II. 18: Praktikus, gyakorlatilag felhasználható) tudás igé

nye (a képzés/tanulás konkrét feladatra irányultsá
ga)

II. 19: A felnőtt tapasztalatainak figyelembevétele a kép
zésben, tanulásban

II. 20: A felnőtt igényeinek /  szükségleteinek /  motivációi
nak szerepe /  ezek feltárása /  figyelembevétele 

II. 21: A felnőtt érdeklődésének /  érdekeinek figyelembe
vétele

II. 22: A felnőtt autonómiájának figyelembevétele

A felnőttkori tanulás specifikumai
II. 23: Adaptáció/adaptív viszonyulás (a változó világ kihí

vásaira felkészítő, flexibilis tudás, konvertálható tu 
dás)

II. 24: Az önképzésre (önálló, önszervező tanulásra) törté
nő utalás

II. 25: Permanens (az egész életet végigkísérő) tanulás / 
képzés

II. 26: Folyamatosság a tanulásban 
II. 27: Időszerkezeti (időbeosztási) problémák 
II. 28: Önkéntesség/nem kötelező részvétel 
II. 29: A felnőtt más tanulásképpel rendelkezik, mint a 

gyermek (tanuláskép, tanuláshoz való viszony)
II. 30: Szabadság
II. 31: A tanulásban különböző nézőpontok m egismerése 

és az azok közül való választás 
II. 32: Reflexión alapuló tanulás 
II. 33: A felnőtt tanuló felelőssége 
II. 34: Önmegvalósítás 
II. 35: Individuális siker
II. 36: Az önmegvalósítás és az individuális siker alárendelt 

szerepe a felelősséghez képest 
II. 37: Krízisek (válságok) szerepe, a tanulás személyes 

problémákkal történő összekapcsolása/ probléma- 
megoldás

II. 38: Az életminőség megőrzése, javítása

14. ábra
Melyek azok a sajátos fogalmak, amelyek alapján kidolgozható az autonóm felnőttképzés 

elméleti rendszere (filozófiája)? (a válaszolók %-ában)
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

A z  a n d r a g ó g u s  é s  a z  a n d r a g ó g u s - r é s z t v e v ő  v i 
s z o n y

II. 39: Az andragógus képzése /  szerepe /  szocializá
ciója

II. 40: Az andragógus szakma törvényes legitimációja 
II. 41: A képzési folyamatban a tanuló felnőtt és az 

andragógus viszonya mellérendelő 
II. 42: A képzési folyamatban a tanuló felnőtt és az 

andragógus viszonya egyenlőségen alapuló, 
demokratikus

II. 43: A képzési folyamatban a tanuló felnőtt és az 
andragógus viszonya partneri

F e l n ő t t k é p z é s i  c é lo k
II. 44: A pedagógiától eltérő képzési célok 
II. 45: A nevelés /  önnevelés dialektikája 
II. 46: A személyiség önirányításának fejlesztése mint 

cél
II. 47: Az önállóság növelése 
II. 48: Segítés /  segítő attitűd 
II. 49: Tanácsadás típusú oktatás 
II. 50: Jellemformálás /  a felnőtt személyiség formá

lása mint cél

A  k é p z é s i  f o l y a m a t  k a r a k t e r i s z t i k á i
II. 51: Specifikus felnőttképzési módszertan /  didak

tika
II. 52: A tanulás /  képzés (szervezésének) különféle 

módjai, formái 
II. 53: Csoportos tanulás
II. 54: A közösség, a közösségi tanulás fontossága
II. 55: Együttműködés
II. 56: A tanulás /  képzés helyszíne
II. 57: Tanulási környezet /  körülmények
II. 58: Az iskolarendszeren kívüli oktatás jelentősége

A  k é p z é s t  b e f o l y á s o ló  t é n y e z ő k
II. 59: Az életmód /  életvitel 
II. 60: A tanulás szociokulturális környezete 
II. 61: A munka szerepe, munka melletti tanulás, a 

társadalmi munkamegosztásban való részvé
tel

II. 62: Életállapot /  család
II. 63: Élethelyzet
II. 64: A humán erőforrás szerepe
II. 65: Tudáspiac
II. 66: A (korszerű) tudás kritériumai 
II. 67: A felnőttképzés mint sokágú tevékenység / 

változatos struktúrájú rendszer 
II. 68: A felnőttképzés gazdasági-társadalmi funkciói 

(társadalmi munkamegosztás)
II. 69: A polgári társadalom normái 
II. 70: A kulturális demokrácia fontossága 
II. 71: A globalizálódó világ

15. ábra
Melyek azok a sajátos fogalmak, amelyek alapján kidolgozható az autonóm felnőttképzés

elméleti rendszere (filozófiája)?
(folytatás; az eredmények a válaszolók %-os arányában megadva)
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Szembetűnő, hogy a „segítő attitűd” és a „partneri viszony” a főiskolásoknál sokkal 
nagyobb hangsúllyal szerepel, mint a működő szakembereknél. Ezek szerint a fiata
labb szakemberek a tanulási folyamatot kísérő, nondirektív vezetési stílust preferál
ják.
A frekvenciaanalízis szerint ugyan kvantitatíve nem számottevően, de a működő 
szakemberek egyedi válaszaiban megjelennek a felnőttképzés olyan új és kevésbé új 
sajátosságai is, mint például a tanulási célok között a felnőtt társadalmi feladatai, sze
repei követelményeinek való megfelelés (Szabóné Molnár Anna) vagy a társadalom 
aspektusából a „humán erőforrás megfelelése a piacgazdaság követelményeinek” 
(.Zachár László). Zsamai Szilárd rámutat arra, hogy a „felnőttnevelés súlypontja átte
vődik (vagy már áttevődött) az iskolarendszeren kívüli és főként a gazdaságot kiszol
gáló oktatás területére”. A tudás piaci értékké vált, és ezen az oktatási piacon „a he
lyes andragógiai módszerek alkalmazása extraprofit lehetőséget rejt”. Eszik Zoltán 
nehezményezi, hogy a pedagógusokkal ellentétben az andragógusok szakmai munká
jának hiányzik a törvényes legitimációja.
Válaszában Csorna Gyula azt fejti ki, hogy a felnőttképzésben tevékenykedő szakem
berek kezdetben a pedagógia és az andragógia közötti különbségeket hangsúlyozták, 
„ami érthető volt a felnőttképzés (andragógia) autonómiájának kiharcolásakor. Azóta 
látnunk kell, hogy a pedagógiának és andragógiának lehetséges az a tudományos szin
tézise, amit Medinszkij és Durkó már elég régen kimutatott.”
Kozma Tamás a modem társadalom- és viselkedéstudományi eredmények alkalmazá
sát javasolja a felnőttek tanulására vonatkoztatva. Nahalka István a konstruktivizmus 
felhasználását ajánlja a felnőttképzés elméleti megalapozásához.
Zrinszky László plurális szemléletű válasza szerint „... nem azon kellene fáradoz
nunk, hogy autonóm andragógiai rendszert építsünk ki. Csaknem minden problémánk 
multidiszciplináris -  a kutatásban meg kell mérkőznünk a tudáserődüket (a beléjük 
rejtett partikuláris érdekeket) oly makacsul védelmező határőrökkel. S ha nem is 
mindenütt igazolódik a pluralizmus-elv, aligha egyetlen andragógiai elmélet (filozó
fia) legitimitásából indulhatunk ki.”

C) Az andragógia és a pedagógia mai magyarországi viszonyát az alkérdésre válaszoló 
szakemberek 68%-a, a főiskolások 72,2%-a negatív módon jellemezte, a többiek pe
dig semleges választ adtak (egyetlen pozitív jellemzés sem érkezett).
A főbb indokokat és említési gyakoriságukat a 16. ábra tartalmazza.
A kérdésre válaszolva Soós Pál rövid történeti áttekintést ad: „Kezdetben a magyar 
felnőttnevelés szakemberei a pedagógia területéről érkeztek, ezért a két szakmai te
rület nagyon összefüggő és egymást kiegészítő volt. Később a kultúra-, a filozófiai, 
szociológiai és politikai tudományok is érdeklődni kezdtek a felnőttképzés iránt, és a 
korábbi szoros kapcsolatok a pedagógiával meglazultak. Azt gondolom, hogy Magya
rországon [...] van egy bizonyos szakterületi elhatárolódás és közöny, vagy érdekte
lenség a két szakmai terület között.”
Rubovszky Kálmán véleménye szerint „az andragógia világszerte elismert, hazánkban 
a pedagógia mögé szorul, annak lenézett, néha presztízs okokból felkarolt majd ismét 
elejtett területe.”
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Durkó Mátyás „konfliktusokkal, hiányosan megoldottnak” tartja a személyiség peda
gógiai formálását, főként az önnevelésre való előkészítését.
Felkai László szerint az andragógia és a pedagógia művelőinek ismerniük kellene 
egymás szakterületét. Külön felhívja a figyelmet „arra a nem ritka példára, hogy a to
vábbképzéssel foglalkozó intézmények, tanfolyamok előadói (közgazdászok, jogá
szok, mérnökök stb. -  sőt, tanárok is) módszereikben csak az egyetemi tanulmányaik 
során tapasztaltakat követik, tehát régi professzoraik módjára a prelegálásnál nem 
jutnak tovább, és a felnőttképzésben oly lényeges aktivizáló, cselekedtető eljárások 
alkalmazásának fontosságáról alig hallottak.”
„Az elméletben a mérvadó pedagógiai szakemberek már nem vitatják az andragógia 
önállóságát, de nem ismerik -  néhány kutatótól eltekintve” véli Szabóné Molnár Anna.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
a válás ok Kódjai;
Ö. neg: Összességében negatívan jellemzi 
Ö. sémi: Összességében semlegesen jellemzi

II. 73: Az andragógia és a pedagógia között összehan
golatlan a viszony; a két diszciplína közötti kom
munikáció hiányaira, zavaraira hívja fel a figyel
met

II. 74: Szerinte a pedagógia nem figyel eléggé az 
andragógiára

II. 75: A pedagógia átvehetne elemeket az andragógiai / 
menedzsment módszertan elemeiből 

II. 76: A pedagógusok az andragógiát saját tudományuk 
részének tekintik 

II. 77: Szeparatista törekvések 
II. 78: Elválás! törekvések mindkét területen 
II. 79: A két terület összefonódása 
II. 80: A pedagógia nem megfelelően készít elő az ön

nevelésre
II. 81: Az andragógia helyzete perifériális a pedagógiá

hoz viszonyítva
II. 82: Fontosnak tartaná közös (kommunikatív) kutatá

sok indítását
II. 83: Többnyire pedagógiai módszerek alkalmazása az 

andragógiában is
II. 84: A felnőttekkel foglalkozók andragógiai ismeretei

nek hiányosságai /  (tovább)képzésük megoldat
lansága (hiánya)

II. 85: A felnőtteket oktatók továbbképzési motivációjá
nak hiánya

II. 86: A laikus közvélemény nem lát különbséget a pe
dagógia és az andragógia között
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16. ábra
Milyen ma Magyarországon a pedagógia és az andragógia viszonya? 

(a válaszolók %-ában)
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Pethő László szerint az andragógia -  nemcsak Magyarországon -  a pedagógia „sze
gény rokonának” számít, aki -  Wébel Dezső hozzátehetné: „alultáplált”.
Heribert Hinzen, a Német Népfőiskolái Szövetség Nemzetközi Együttműködési Inté
zetének igazgatója, aki 1999-ig az intézet budapesti projektirodájának is igazgatója 
volt, sajnálatosnak tartja, hogy „a felnőttkori tanulás/felnőttképzés az ezért felelős és 
a képzés szempontjából jelentős magyarországi intézményekben viszonylag kis sze
rephez jut. Ez általánosságban és túlzás nélkül érvényes [...] a Tudományos Akadé
miára, az oktatási, kulturális és társadalomtudományi kutatóintézetekre, és az egye
temekre is. Mivel a felnőttképzést ezeken a helyeken ilyen kevés figyelemre méltat
ják, a gyakorlati felnőttképzést tekintve alig-alig léteznek oktatáspolitikai, elméleti 
vonatkozású és koncepcionális munkák, ami azt jelenti, hogy ezáltal az elméletek ki
alakítására és az oktatáspolitikára is csak marginális hatással bírnak.” Heribert 
Hinzen szkeptikus abban a tekintetben, hogy „a felnőttképzés ill. az andragógia tu
dományágként történő leválasztása automatikusan elősegíti-e a kilépést a perifériás 
helyzetből.”
Zachár László konstruktív javaslatot tesz a két terület együttműködésének elősegíté
sére közös kutatások indításának formájában azért, hogy „pontosabban meg lehessen 
határozni a fejlesztési feladatokat, illetve a már alkalmazható törvényszerűségeket.”
A főiskolások kevésbé racionális válaszai képszerű gondolkodásról tanúskodnak. 
Hadd példázza ezt négy anonim hallgató jellemzése:
„A pedagógia szeretné elnyelni az andragógiát.”
„... a gyakorlatban úgy érzem, hogy az andragógia elpedagógiasul.”
„A pedagógia eszközeit alkalmazzák a felnőttképzésben is. Ez is lehet az oka, hogy a 
felnőttek megszégyenítőnek érzik azt, hogy vissza kell ülniük az iskolapadba.” 
„Magyarországon az andragógusok helyzete úgymond ‘nem túl rózsás’. De én re
ménykedem, hogy mivel ‘haladunk Európa felé’, ez a fejlődés itt is meg fog mutat
kozni.”

Strukturált kérdés az andragógia optimális helyzetéről

A kutatás második fordulójában az első forduló válaszai alapján négyféle választható 
álláspontot különítettünk el, illetve a válaszadók lehetőséget kaptak az esetlegesen ezek
től eltérő álláspontjuk kifejtésére is.

A válaszoló szakemberek többségének (51,6%) véleménye szerint az andragógia le
gyen egy átfogó, az ember művelődésére, nevelésére, képzésére, oktatására és tanulására 
vonatkozó tudomány („amit ne pedagógiának nevezzünk!”) egyik, viszonylagosan füg
getlen aldiszciplínája (17. ábra). Az átfogó, integratív tudományt „embernevelés”-nek, 
„interdiszciplináris alapon alapított antropológiá”-nak, „személyfejlesztés”-nek, „neve- 
léstudomány”-nak és „neveléstudományok”-nak neveznék.

A válaszolók 29%-a szerint az andragógia a pedagógia egyik, viszonylagosan füg
getlen aldiszciplínája legyen.

A két szélsőséges álláspontot, miszerint az andragógia legyen teljesen autonóm tu
domány (12,9%), illetve a pedagógia nem elkülönített része (3,2%), a 31 válaszadóból 
összesen 5 fő választotta (17. ábra).
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%

12 - Az andragógiát szükségtelen elválasztani
a pedagógiától

13 - Az andragógia legyen a pedagógia egyik
viszonylag független aldiszdplínája

14 - Az andragógia legyen egy átfogó, az em
ber művelődésére, nevelésére, képzésére, 
oktatására és tanulására vonatkozó tu
domány (amit ne pedagógiának nevez
zünk!) egyik, viszonylagosan független 
aldiszdplínája.

15 - Az andragógia legyen teljesen autonóm
tudomány

16 -  egyéb

17. ábra
„Az andragógia státuszát illetően melyik állásponttal ért egyet?" 

(a válaszolók %-ában)

Egy szakember a véleményét egyik kategóriába sem tudta besorolni, mert szerinte „az 
oktatással való foglalkozás a modem (társadalom- és viselkedés-) tudományok kiemelten 
fontos alkalmazási területe.”

Összehasonlítva az I. forduló esszéválaszainak tartalomelemzésével nyert adatokat az 
erre a kérdésre adott válaszokkal, megállapítható, hogy a többiek válaszainak ismereté
ben lényegesen többen (5,3% helyett 29,7%) tartanák jól kezelhetőnek az andragógiát a 
pedagógia egyik viszonylagosan független aldiszciplínájaként, valamint 37% helyett 52% 
állította egyértelműen, hogy az andragógia legyen egy átfogó, az ember művelődésére, 
nevelésére, képzésére, oktatására és tanulására vonatkozó tudomány (aminek neve ne pe
dagógia legyen) egyik, viszonylagosan független aldiszciplínája.

Összesen tehát a szakemberek megközelítőleg 80%-a állt integratív, de az andragógia 
sajátosságait is figyelembe vevő állásponton. Ez az összesített arány az első fordulóban 
55% volt. Itt lényeges változás látszik. Ez valószínűleg arra vezethető vissza, hogy a má
sodik forduló előtt a szakemberek megismerték (írásban megkapták) az összes többi vá
laszadó szószerinti válaszait, érveit, és a második fordulóban már ezek ismeretében, vá
lasztási lehetőségek alapján nyilatkoztak. Ez az eredmény a kommunikatív kutatás véle
ményformáló hatását is mutatja.

Összefüggés-feltáró elemzések

A kutatás második fázisában az eddig tárgyalt két esszékérdésre adott válaszokra vo
natkozóan elvégeztük az adatok összefüggés-feltáró elemzését is.

A kódolás során az első esszékérdésre beérkezett válaszokban 81, a másodikra 86 
itemet különítettünk el. Amint az az eddig bemutatott eredményekből is látszik, sok item 
csak 1—2 válaszolónál fordult elő. Az összefüggés-feltáró elemzésekből ezeket értelem
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szerűen kihagytuk. A kiértékelés során olyan itemeket tartottunk meg, amelyek legalább 
4 válaszolónál szerepeltek. A változók számának további csökkentése érdekében több 
olyan, szemantikailag hasonló itemet összevontunk, amelyeket a kiértékelés első fázisá
ban -  az eredmények minél árnyaltabb bemutatására törekedve -  még elkülönítve kezel
tünk.

A redukció után az első kérdés esetében 33, a második kérdés válaszaiból 32 itemet 
tartottunk meg. Az elemzés során a két adathalmazt egyesítettük, és a korrelációs analí
zist az összesített táblázaton hajtottuk végre. Ily módon lehetővé vált a két kérdésre adott 
válaszok közötti keresztkorrelációk meghatározása is. Az elemzést elvégeztük továbbá a 
következő háttérváltozók függvényében is: a válaszoló neme, életkora, végzettsége, tu
dományos fokozata, a szakember fő tevékenységi területe, a végzettség iránya. A feladat 
megoldására az SPSS programcsomagot alkalmaztuk. Az eredménytábla 233 szignifikáns 
ill. erősen szignifikáns korrelációt tartalmaz, ebből 82 a két adathalmaz közötti kereszt
korreláció. A háttérváltozók függvényében 19 szignifikáns korreláció adódott. Az ered
ményekből a rendelkezésre álló hely hiánya miatt csak néhány érdekesebbet emelünk ki:
1) K=0,421 együtthatóval jellemezhető, erősen szignifikáns korreláció (p=0,009) adó

dott a felnőttképzés meghatározásában a „tanulás /  önképzés" item és „a felnőtt igé
nyeinek /  érdeklődésének /  szükségleteinek /  motivációinak figyelembevétele a kép
zésben ” item között.
Ez az eredmény alátámasztani látszik például a felnőttek tanulásának (önképzésének) 
mind az elméletében, mind a gyakorlatában egyre jelentősebbé váló „e-leaming” 
szervezési mód létjogosultságát, mint olyan tanulási módét, amely a leginkább képes 
alkalmazkodni a felnőtt igényeihez, érdeklődéséhez stb.

2) A „permanens /  élethosszig tartó tanulás /  művelődés" item a következő itemekkel 
korrelál szignifikánsan, illetve erősen szignifikánsan:
-  „kulturális aspektusok" (K=0,542, p -0 ,000);
-  „gazdasági igények, lehetőségek" (K=0,364, p=0,025);
-  „a tanulás /  képzés különféle formái” (K=0,542, p=0,000);
-  „hétköznapi élethez/szabadidőhöz való kapcsolódás" (K=0,364, p=0,025).
Ezek együtt az „Élethosszig tartó tanulás” új dimenziójának, az „élet teljes körére 
(minden területére) kiterjedő” tanulásnak {„lifewide learning”) az összetevőit mutat
ják (vö. Memorandum, 2000),

3) A „felnőttképzés történeti, időbeli kontextusba helyezése ” itemnek szignifikáns, vagy 
erősen szignifikáns korrelációi adódtak a következők szerint:
-  „diverzifikáció” (K=0,484, p-0,002)\
-  „gazdasági igények, lehetőségek" (K=0,454, p=0,004)\
-  „szakmai képzés, szakmai jelleg” (K=0,571, p=0,000);
-  „a változásokhoz való alkalmazkodás" (K=0,372, p=0,022).
Ezek az összefüggések megerősítik a hazai felnőttképzés funkcióváltásaira {Koltai, 
1997) és új sajátosságaira (pl. diverzifikáció) vonatkozó elméleteket. A változások 
mellett azonban több szakember a változás hiányára mutat rá abban a vonatkozásban, 
hogy a fent vizsgált itemnek „az andragógia helyzete perifériális a pedagógiához vi
szonyítva” itemmel (K=0,372, p=0,022) kapcsolata van.
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4) Szembetűnő, hogy a „ továbbképzés” és az „ iskolarendszeren kívüli felnőttképzés" 
itemek és a „specifikus felnőttképzési módszertan, didaktika" változó között 
K=0,415 (p=0,010), illetve K=0,381 (p=0,018) szignifikáns korrelációk adódtak. 
Ezek az összefüggések elérendő elméleti célként értelmezhetők, mert a kutatás során 
az is megfogalmazódott, hogy a gyakorlat ettől még messze áll (Felkai).

5) K=0,471 együtthatóval jellemezhető, erősen szignifikáns korreláció (p=0,003) adó
dott a „személyiségfejlesztés” és „az egyén érdekében történő fejlesztő funkció" 
itemek között, melyet az individualizáció, illetve a felnőttképzés pragmatikus megkö
zelítésének jeleként is értelmezhetünk. A vizsgált itemnek a „specifikus felnőttképzési 
módszertan, didaktika" változóval való összefüggése is szignifikáns K=0,381, 
(p=0,018). A „személyiségfejlesztés" és „felnőtt érettsége” pontok közötti K=0,423, 
(p=0,008) korreláció azonban azt az elméletet erősíti, miszerint a személyiség érett
ségének kritériumait, illetve azok teljesülésének szintjét hangsúlyosan figyelembe kell 
venni a specifikus felnőttképzési módszerekkel történő személyiségfejlesztésben (v.ö. 
Zrinszky, 1996).

6) Némileg (bár nem feltétlenül) ellentmondani látszik az előző pont első összefüggésé
nek az, hogy a tanár végzettségű szakemberek (szemben a nem tanár végzettségűek
kel) erősebben hangsúlyozzák a felnőttképzésben a „csoportos /  közösségi tanulás 
fontosságát” K=0,321, (p=0,050).

7) A felnőttképzés fogalmának „a felnőttoktatás / felnőttnevelés /  önnevelés rendszeré
ben történő elhelyezése" és a válaszoló neme közötti összefüggés azt mutatja, hogy a 
férfiak inkább kiemelik a felnőttoktatás rendszer-jellegét mint a nők K=0,468, 
(p—0,003). Ugyanakkor a nők erőteljesebben hangsúlyozzák a felnőttképzés mint 
„önképzés / önálló, önszervező tanulás" fontosságát K=0,449, (p=0,005), mint a fér
fiak. Érdemes és érdekfeszítő lenne tovább vizsgálni a kérdést a „nőies” és „férfias" 
gondolkodás eltéréseire vonatkozó, a szakirodalomban található kutatási eredmények 
felől.

A kutatás folytatása

Ha a kutatásban konszenzus kialakítása lett volna a cél, újabb fordulókat is be lehetett 
volna iktatni a vélemények egymáshoz való közelítésének előmozdítására. Mivel azon
ban a konstruktivista szemlélet szerint nem a konszenzusteremtés, hanem a különböző 
nézetek felszínre hozása és kommunikáltatása a fontos, nem terveztünk további forduló
kat. A részt vevő, válaszoló szakemberek egy része (28,9 %-a) azonban egy kérdésre 
válaszolva a kutatás folytatását javasolta a nagy szórást mutató válaszok megvitatására. 
Ezért az MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottságában (mivel e bizottság 
tagjaitól érkezett a legtöbb megkeresés) javaslatot tettünk többek között a felnőttképzés, 
felnőttoktatás és felnőttnevelés jelentéstartalmainak és azok összefüggéseinek megvitatá
sára.

Az első kérdőíves megkérdezések eredményei szerint (15 fő válaszai alapján):
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a) A legtöbb (5) szakember a felnőttképzés mint legátfogóbb fogalom elterjesztését, 
4 fő viszont a felnőttoktatás mint legátfogóbb fogalom használatát javasolja, bár 
ez utóbbit csak ketten tartották a legtágabb jelentésűnek.

b) A felnőttnevelés mint legátfogóbb fogalom elterjesztése összesen egy szavazatot 
kapott, ugyanakkor a felnőttnevelést három fő tartotta a legtágabb jelentésűnek a 
három fogalom közül. A „felnőttnevelés’’ használatát nem javaslók a kifejezést 
„kissé bántónak”, „nem kedveknek” és „a közvélemény által el nem fogadottnak” 
ítélték.

c) Ugyancsak öt másik szakember szerint a felnőttképzés csupán a szakmai képzést 
jelenti.

d) Ugyanakkor négy fő a fogalmak egymás szinonimájaként történő használatával is 
egyetért. Közülük ketten a felnőttképzést, egy fő a felnőttnevelést tartja a legtá
gabb fogalomnak, egyvalaki pedig a felnőttképzés mint legátfogóbb fogalom el
terjesztését javasolja.

Látható a konszenzus teljes hiánya, amelyen a közelmúltban megjelent Felnőttoktatá
si és Képzési Lexikon meghatározásainak ismerete és a Felnőttképzési Törvény sem segí
tettek (az utóbbi nem csak a szakmai, hanem az általános célú felnőttoktatásra is vonat
kozik). Mindezek alapján indokoltnak látszik a kutatás új fázisának folytatása.

Az eredmények értelmezése, következtetések

Az Európai Unió kihívásai közepette az identitását kereső és azt reflektíven kifejezni 
szándékozó hazai felnőttképzésnek és a benne működő szakembereknek szükségük van 
nemcsak külföldi, hanem hazai, reflektív módszereket alkalmazó andragógiai kutatások 
eredményeire is a tudományterület helyzetére vonatkozóan.

A hazai működő és kezdő andragógiai szakemberek körében végzett (a konstrukti
vizmus elméleti keretében értelmezett) vizsgálatok informatív képet adtak a válaszolók
nak a felnőttképzésről alkotott nézeteiről, az andragógia és pedagógia különbségeiről, 
azonosságairól, a két tudományterület viszonyáról, és ami itt helyhiány miatt nem került 
ismertetésre: az andragógia fejlesztésének orientációs pontjairól, az elmélet és gyakorlat 
viszonyáról, valamint saját munkájuk céljairól. A szakemberek, miután lehetőséget kap
tak egymás válaszainak megismerésére, a kutatás második fordulójában döntöttek külön
böző, az első forduló válaszai alapján strukturálisan kifejtett álláspontok mellett vagy el
len. A kifejtett nézetek mint konstruktumok, azaz aktív, reflektáló, értelmező folyamatok 
során létrehozott kognitív és emotív struktúrák az elemzések eredményei szerint a követ
kezőképpen jellemezhetők:
1) Sem a működő, sem a kezdő szakemberek nézetei, szakkérdésekre vonatkozó tudása 

nem egységes, gondolkodásukban nem használnak egységes kategóriákat, terminu
sokat, az általuk értelmezett fogalmak nagy szórást (diverzifikációt) mutatnak, az 
egyes válaszok között alig találhatók átfedések. Az első forduló válaszainak ismere
tében az egyik válaszadó, Durkó Mátyás a kutatásról írott levelében ennél az értéke
lésnél tovább megy: „Vizsgálata bizonyította, hogy még a legmagasabb elméleti
gyakorlati szinten szóbajövők szintjén sem lehet lényegileg egységes, elfogadott
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szakműveltségről beszélni az andragógiában. Nem ismerjük, mert nem olvassuk egy
más müveit. Egy csomó probléma már régen megoldott és mégis újra kezdjük rágni a 
régi csontokat! Nincs elfogadott szakműveltség!” E probléma megoldására Durkó 
Mátyás egy andragógiai kézikönyv közzétételét javasolja.

2) A válaszok alapján a kezdő és működő szakemberek nézeteiben jellegzetes különbsé
gek mutathatók ki. Az andragógiai tanulmányaikat befejezett főiskolai hallgatók vála
szai rövidebb terjedelműek, kevésbé elaboráltak, kevésbé telítettek ismeretekkel, fo
galomhasználatuk kisebb szórást mutat, mint a működő szakemberekéi. A működő 
szakemberek válaszai szélesebb látókörről, nagyobb tapasztalati bázisról tanúskod
nak.

A működő szakemberek konstruktumai nemcsak differenciáltabbak, hanem integ- 
ráltabbak is, mint a főiskolásokéi; ezt mutatta a defínícióalkotáskor a felnőttképzés 
fogalmának egy tágabb kontextusba (pl. az élethosszig tartó tanulás kontextusába) 
való elhelyezés nagyobb gyakorisága a szakembereknél vagy például a felnőttképzés 
társadalmi aspektusai említésének hiánya a főiskolások esetében.

Ezek az eredmények alátámasztják a kezdő és szakértői gondolkodás különbségei
ről a szakirodalomban közölt elméleteket. A szakértelem kialakulását általában a 
gondolkodási sémák (például a sakkban az állások) észben tartott számának növeke
désével magyarázzák (Csapó, 1997). „A nagymesteri játékerőhöz szükséges tízezer
nyi sémát az ember hosszú és intenzív gyakorlással sajátítja el” (Mérő, 1997. 162. o.).

3) A válaszolók a tekintetben sem egységesek, hogy az andragógia legátfogóbb elneve
zésére a felnőttnevelés, a felnőttképzés vagy a felnőttoktatás fogalmát használják-e. A 
terminológiai vita egyrészt abból adódik, hogy egyesek az átfogó német 
Erwachsenenbildung mintájára a felnőttképzés kifejezést tartanák a legalkalmasabb
nak (Felkai), amit alátámaszt Zrinszky László 1996-ban megjelent könyvének a címe 
is: „A felnőttképzés tudománya”. Az UNESCO 1997-es felnőttoktatási világkonfe
renciájához készített magyarországi dokumentumok a felnőttoktatást használják leg
gyakrabban (Lada, 1997). (Az alig néhány éve megalkotott és nemrégiben módosított 
Felnőttképzési Törvény a felnőttképzést nevezi a legátfogóbb kategóriának.) Durkó 
Mátyás és munkatársai következetesen ragaszkodnak a felnőttnevelés elnevezéshez 
mint legátfogóbb kategóriához, mely magában foglalja a felnőttoktatást illetve a fel
nőttképzést is (Durkó, 1997). A válaszok egyértelműen jelzik a konszenzus hiányát a 
kérdés megoldásában. Noha elvileg és gyakorlatilag is lehetséges a szakemberek 
megállapodása, a konstruktivizmus ennél fontosabbnak tartja a különböző álláspont
ok és érvek felszínre kerülését és kommunikálását.

4) Ugyanígy nem egységesek a nézetek az andragógia tudományrendszertani státuszát 
illetően sem. A vélemények a két véglet (az andragógiát a pedagógiától elkülönítetle- 
nül szemlélő és az andragógiát autonóm tudományként felfogó álláspontok) között 
szóródnak. A legtöbben az andragógiát egy átfogó, az ember művelődésére, nevelésé
re, képzésére, oktatására és tanulására vonatkozó (nem pedagógiának, hanem például 
neveléstudományoknak vagy embernevelésnek nevezett) tudomány egy viszonylago
san független aldiszciplínájaként tartanák jól kezelhetőnek.
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Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy a kapott adatok jól illusztrálják azt a konst
ruktivista nézetet, miszerint a (tudományos) definíciókat és koncepciókat is konstruálják, 
a szakemberek azokat is saját vonatkoztatási rendszerüknek (kognitív struktúrájuknak) 
megfelelően építik fel. Ezek a tudományos konstrukciók azonban interszubjektíven vizs
gálhatók és vizsgálandók.

A szakembereknek a kutatás során feltérképezett preferenciái és az itt helyszűke miatt 
nem közölt további vizsgálati eredmények minden bizonnyal szakmai kommunikációt, 
megvitatást indítanak el andragógusi szakmai körökben. Ezek ösztönzést adhatnak a 
napjainkban az Európai Unióhoz való csatlakozás szempontjából is egyre inkább a fi
gyelem középpontjába kerülő magyarországi felnőttoktatási praxis elengedhetetlen el
méleti reflexiójához és ezáltal az elmélet és gyakorlat közeledéséhez és kölcsönös to
vábbfejlesztéséhez.
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ABSTRACT

ÉVA SZAKOS FEKETÉNÉ: SOME RESULTS OF THE FIRST HUNGARIAN 
DELPHI STUDY IN ADULT EDUCATION

The application of the Delphi technique receives urgency and relevance in Hungarian adult 
education in the context of the current pluralism, changes, unsolved problems and new 
challenges. The aims of the Delphi research presented in this paper were (1) to collect and to 
chart systematically the array of approaches to complex questions, e.g.: What do experts of 
adult education mean by adult education today? What are their ideas on relations between 
andragogy and pedagogy as scientific disciplines?; and (2) to promote communication by 
rounds of written discussion of experts. The theoretical background of the research was 
constructivist epistemology. Essays of 70 participating practicioners (both novices and 
experts) were compared by content analysis in the first round, then all of the essays were sent 
out to each participant. Answers to a questionnaire developed on the basis of the first round 
were statistically analysed in the second and third rounds. Results: frequency and contextual 
analyses show a rich diversity of approaches and terms used by both novice and expert senior 
practicioners, revealing the lack of consensus on a scientific definition of adult education, or 
indeed, the Hungarian term for adult education. Significant differences were found in the 
knowledge constructs of novices and experts. The ideas of practicioners on the status of 
andragogy among scientific disciplines are not uniform, either. The majority considers 
andragogy as a relatively autonomic sub-discipline o f educational science or human 
education.
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OKTATÁSI FELADATELLÁTÁST SEGÍTŐ 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOK

Imre Anna
Országos Közoktatási Intézet, Kutatatási Központ

A hazai irányítási rendszerben az önkormányzatok felelősek az oktatásért, iskoláinkat 
több, mint 2400 iskolafenntartó önkormányzat működteti. Többségük kistelepülés, me
lyek számára az iskola fenntartása megterhelő feladat, ami összességében egy igen gaz
daságtalanul működő intézményhálózatot eredményez mind helyi, mind országos szin
ten. Az önkormányzati törvény szerint azonban a feladatellátási felelősség nem jelent 
egyben iskola-fenntartási kötelezettséget, az önkormányzatok más önkormányzattal való 
megállapodás útján is elláthatják feladatukat. Ez mindenekelőtt a kistelepülések helyze
tét könnyítheti meg. Az önálló önkormányzattal rendelkező települések egy másik köre 
is érintett a társulási formák létrehozásában: azok, amelyek nem rendelkeznek oktatási 
intézménnyel, s kizárólag csak más önkormányzatokkal megállapodva teljesíthetik köz
oktatási feladatellátási kötelezettségüket. Az önkormányzatok és oktatási intézmények 
szűkülő anyagi lehetőségei közt az oktatási intézmények fenntartóinak társulási formába 
szerveződése olyan lehetőség, amelynek révén a közoktatási intézmények fenntartásának 
terheit a társulásba belépő önkormányzatok megoszthatják egymás közt, s közös fenn
tartásban gazdaságilag hatékonyabban, szakmailag kedvezőbb feltételek közt működtet
hetik intézményeiket, illetve oldhatják meg oktatási feladataikat, hiszen a közös feladat- 
megoldás lehetőséget jelent a kedvezőbb szakos ellátottság biztosítására, az infrastruktú
ra jobb kihasználására, a programkínálat bővítésére, és végső soron a szakmai színvonal 
javítására is.

Az önkormányzatok, illetve az intézmények társulása, együttműködése nem új keletű 
jelenség. Korábban is volt rá példa, hogy egy helyi önkormányzat (tanács) által fenntar
tott iskola több település szükségletét elégítette ki. Az intézményt fenntartó önkormány
zatnak ez általában többletterhet jelent, melyet a járulékos előnyök miatt mégis érdemes 
vállalnia. Egy település rangját emelik az ott működő nagyobb kisugárzású intézmények; 
fenntartásuk haszna nem pusztán önmagukban, vagy a hozzájuk kapcsolódó támogatások 
megszerzésében van, hanem azokban a közvetett hatásokban is, amelyek a lakosság szá
mának vagy összetételének alakulásában, a fogyasztásban, a kereskedelemben, az ide
genforgalomban, a közlekedésben, a közéletben jelennek meg s kamatoznak. Ezekért a 
közvetlen vagy közvetett előnyökért számos település még az állami támogatás és a 
tényleges fenntartási költségek közötti különbség finanszírozására is hajlandó.

Az önkormányzatok közötti társulásoknak jelentős szerepe van, illetve lehet a kötele
ző és nem kötelező feladatellátásban, s a települési, térségi hátrányok ellensúlyozásában
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is. A hátrányos helyzet kialakulásának egyik fontos összetevője a települési egyenlőtlen
ség, amit településközi együttműködéssel, településközi társulással, s településeket, in
tézményeket és tanulói csoportokat támogató kompenzáló rendszerekkel illetve célprog
ramokkal lehet valamilyen mértékben ellensúlyozni. A hátrányokat mérséklő fontos esz
köz lehet az úgynevezett „veszélyeztetett körzetek” azonosítása, és e körzetekben sajátos 
iskola- és programszervezési modellek alkalmazása is.

A településközi együttműködés ma még messze nem meríti ki lehetőségeit, nem ter
jedt el minden aprófalvas településhálózattal jellemezhető kistérségben. Erre utal, hogy a 
kistelepüléseken még ma is sok a 8 évfolyamos, illetve a 8 évfolyamnál kevesebbel mű
ködő általános iskola, és az, hogy ezekben igen alacsony a tanulólétszám. (1999-ben az 
1000-nél kisebb településeken működő 733 iskola az összes általános iskola 19,8% -át, 
az itt tanuló 47096 tanuló az általános iskolai tanulóknak mindössze 4,9%-át tette ki.) A 
társulások létrejöttét nagy mértékben korlátozza a rendszerváltás egyik társadalomlélek
tani jellegzetessége: az új érték, az önkormányzatiság, és a vele járó önállóság eszméje 
olyan erős, hogy gyakran ez képezi a települések közti együttműködés legfőbb akadá
lyát. Ily módon fennmarad az oktatási intézményhálózat elaprózottsága: különösen az 
alapiskolázásban, mert a kistelepüléseken csak gazdaságtalanul, s szakmailag is hiányos 
feltételekkel tud működni oktatási intézmény, de fennmarad középfokon is, ahol -  pél
dául a szakképzésben -  a költséges párhuzamos fejlesztések forgácsolják szét az erőfor
rásokat. A jelenleg működő társulások önkéntes alapon, spontán módon alakultak, s nem 
feltétlenül a leghatékonyabb megoldások vannak túlsúlyban a közöttük (Pfeil, 2002. 
29. о.).

Jelen írás keretei között az önkormányzatok körében leggyakrabban előforduló okta
tási feladatellátást érintő együttműködési formákat tárgyaljuk, az iskolafenntartó társu
lást és a közoktatási feladatellátási társulásokat (közoktatási ellátási körzetek). Az okta
tásügyi társulások leggyakoribb formája az iskolafenntartó társulás. Ezt követi a társulá
sok másik típusa, amely nem iskolák közös fenntartására irányul, hanem a kötelező, 
esetleg az önként vállalt feladatellátásban segíti az önkormányzatokat és az iskolákat. 
Ezek legátfogóbb típusa az úgynevezett közoktatási feladatellátó társulás -  melynél ter
mészetesen szűkebb körű feladatokra is társulhatnak önkormányzatok, intézmények. A 
közoktatást érintő feladatok tulajdonképpen mindegyike ellátható társulásban. Leggyak
rabban az oktatásirányítást, az óvodai és iskolai alapellátást, a pedagógiai szakmai szol
gáltatásokat és a szakszolgálat feladatait működtetik közoktatási ellátási formában. E tár
sulási formáról az elmúlt évtizedben a legtöbb tapasztalat Borsod megyében gyűlt össze, 
ahol a 90-es évek elejétől megyei szintű kezdeményezésre és támogatással kistérségi 
szinten szerveződtek meg (Bíró és Mészáros, 2000). Az elemzésben az oktatási feladat- 
ellátást érintő társulások elteljedésének gyakoriságát, ezek fő jellemzőit, működésük 
fontosabb jellemzőit és tapasztalatait igyekszünk körüljárni. A társulások elterjedtségé
ről, működéséről sajnos a mai napig kevés jól használható adat és információ áll rendel
kezésre, ezért is igyekeztünk közreadni a jelen elemzést, amely szintén korlátozottan in
terpretálható adatokra épül, mégis remélhetőleg hozzáad valamit a társulásokról rendel
kezésünkre álló ismeretekhez.

Az elemzés során három kérdésre próbálunk választ adni. (1) Milyen gyakori a tár
sulások valamely formája az önkormányzatok körében, mi jellemzi az oktatási feladato
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kát társulásban ellátó önkormányzatokat? (2) Hogyan oldják meg a vele járó konkrét 
kérdéseket (irányítás, finanszírozás, döntéshozatal)? (3) Hogyan értékelik a társulást ta
pasztalataik alapján?

Az írás első része a társulások jogi és finanszírozási kereteit tekinti át, majd empiri
kus adatok felhasználása segítségével a jelen helyzetről igyekszik képet adni. Az elem
zés empirikus része az OKI 2001 őszi intézményi adatfelvételéhez társult önkormányzati 
kérdőív adatainak feldolgozására épül, amelynek során mintegy 500 önkormányzat ada
tainak feldolgozása történt meg.1

A keretek: az önkormányzati társulások jogi szabályozása

Az önkormányzati társulásokat elsősorban az önkormányzati törvény, valamint a társulá
si törvény szabályozza, de befolyásolja működésüket a mindenkori költségvetési törvény 
és a közoktatási törvény is. Az Alkotmány és a helyi önkormányzatokról szóló törvény 
1990 óta garantálja az önkormányzatok, illetve a képviselő-testületek törvényi keretek 
közötti szabad társulásának lehetőségét. Bár a jogi lehetőséget már az önkormányzati 
törvény megteremtette, kiderült, hogy a társuló önkormányzatoknak nincs elég tám
pontjuk a megállapodások megkötéséhez. Ez az egyik oka annak, hogy nehezen jöttek 
létre az önkormányzati együttműködések. A társulási törvény ezért ezekre a kérdésekre 
koncentrálva határozta meg a társulási megállapodások alapvető tartalmi és formai kel
lékeit, valamint a megállapodások típusait.

Az Országgyűlés 1997-ben többek között a helyi önkormányzatok társulási rendsze
rének továbbfejlesztése érdekében (a helyi önkormányzatok társulási jogának gyakorlati 
érvényesítése és a helyi önkormányzatok együttműködésének bővítése céljából) módo
sította az önkormányzati törvényt. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműkö
déséről alkotott 1997. évi CXXXV. törvény a feladatok gazdaságosabb és hatékonyabb 
megvalósítását célozta. A törvény szerint a települési önkormányzatok képviselő-testüle- 
tei szabadon társulhatnak, és ennek az ötv.-ben nevesített formákon (körjegyzőség, ható
sági igazgatási társulás, intézményi társulás, társult képviselő-testület) kívül más formái 
is lehetnek. A központi költségvetés több területen pénzügyileg is ösztönzi a társulások 
működését, így például támogatja a körjegyzőségeket vagy az iskolafenntartó társuláso
kat. Az Ötv. keretjellegű szabályozása ugyanakkor tág mozgásteret biztosít a helyi ön- 
kormányzat számára, hiszen csak a társulások működésével kapcsolatos alapvető kérdé
seket rögzíti, egyebekben a képviselő-testületek megállapodásai az irányadóak. A társu
lási törvény hatályba lépése után a társulások száma 1998-tól 1999-ig 20%-kal, a társu
lásban részt vevő települések száma 8%-kal emelkedett Magyarországon {Fürth, 2000) -  
részben az új társasági tipológia bevezetése, részben az együttműködések költségvetési 
ösztönzése következtében {Pfeil, 2002).

A közoktatási feladatellátást befolyásoló együttműködési formák közt a legfontosabb 
az intézményfenntartást szolgáló önkormányzati társulás. A közös fenntartásra irányuló *

Az önkormányzati vizsgálat keretében 503 önkormányzat kérdőíves lekérdezésére került sor reprezentatív 
mintaválasztás alapján a 2001/2002-es tanévben.
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intézményi társulás kétféle módon valósulhat meg: vagy a társulásban részt vevő egyik 
megbízott képviselő-testület vagy annak szerve működteti, tartja fenn az intézményt, és 
gyakorolja a munkáltatói jogokat, vagy pedig külön döntéshozó szervet, társulási taná
csot hoznak létre. Az első esetben a jogi szabályozás előírja, hogy a közös intézmény ve
zetőjének és a közösen foglalkoztatott munkavállalóknak a kinevezéséhez és felmenté
séhez egyeztetniük kell a képviselő-testületeknek, illetve -  felhatalmazás esetén -  a pol
gármestereknek. Az egyéb munkáltatói jogokat a felhatalmazott testület, szervezet 
egyeztetési kötelezettség nélkül gyakorolhatja. A költségvetést érintő kérdésekben min
degyik képviselő-testület egyetértésére szükség van. A társulási tanács a társulás tagjai 
által átruházott és a megállapodásban rögzített feladat- és hatáskörben hozhat döntést. A 
társulás tevékenységéről, a pénzügyi helyzetről évente egyszer az általános szabályok 
szerint be kell számolnia a képviselő-testületnek. A társulási szerződés legmagasabb for
mája a jogi személyiséggel rendelkező társulás. E formát az ellátási kötelezettség terje
delme és a feladat bonyolultsága teheti szükségessé. A jogszabály ismer még úgyneve
zett hatósági igazgatási társulást, illetve különböző ágazati (oktatási, egészségügyi, szo
ciális, kommunális) feladatok ellátására szerveződő intézményi társulást, amelyeknek a 
fenntartásához az egyes települések általában a népességszám arányában járulnak hozzá.

Az együttműködésnek egy másik dimenziója a térségi feladatok ellátása. A közigaz
gatás átalakításának eredményeképpen ellátási körzetek jöttek létre egyes feladatok el
látására, például a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
foglaltak alapján egyes gyámügyi feladatok ellátására, továbbá az építési környezet ala
kításáról és védelméről szóló törvényben foglaltak alapján építésügyi igazgatási teendők
re. A települések összehangolt fejlesztését, közös területfejlesztési programok kialakítá
sát és fejlesztések megvalósítását segíti elő a területfejlesztésről szóló törvény. Ösztön
zést jelentenek továbbá az együttműködések kialakítására egyes pályázati lehetőségek, 
például a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló törvény az 
egyes támogatások odaítélésénél előnyben részesíti a közös megvalósítást, s az Európai 
Uniós illetve a csatlakozást elősegítő (pl. Phare) pályázatok is segítik az együttműkö
dést, amennyiben jellemzően több intézmény konzorciumban történő pályázatát fogadják 
el. A társulásokra a területi feladatok ellátása terén betöltött szerepüknél fogva hatással 
lehetnek megyei szintű intézmények is: az önkormányzati és a közoktatási törvény a me
gyei önkormányzatok számára kiemelt feladatként írja elő a területi szempontok érvé
nyesítését, a települési önkormányzatok közötti együttműködés elősegítését a közoktatá
si feladatok ellátásában. A közoktatás területén ennek eszköze lehet a megyei közoktatá
si fejlesztési terv, ami középtávra fogalmaz meg megyei szintű feladatokat, valamint a 
megyei (fővárosi) közoktatás-fejlesztési közalapítvány, amely kiemelten támogathat bi
zonyos célkitűzéseket -  így akár a társulások alakítását és működését. A közoktatásról 
szóló törvény az önkormányzatokat is kötelezi arra, hogy készítsenek fejlesztési és fel
adatellátási tervet, ha kettőnél több intézményt tartanak fenn. Ennek keretében az iskola- 
fenntartóknak szükséges számba venni kötelező és potenciális önként vállalt feladataikat 
abból a szempontból, hogy az egyes feladatokat milyen formában tudják ellátni, s dönte
niük kell arról, hogy egyedül vagy térségi együttműködésben akarják-e ellátni.
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Az oktatási feladatellátást segítő önkormányzati társulások 
típusai és jellemzői

A vizsgálat idején, 2001-ben az önkormányzatok közel 60%-a vett részt valamilyen ön- 
kormányzati társulásban. Ez leginkább a 2000 fő alatti településekre volt jellemző, ahol 
70% feletti a résztvevő önkormányzatok száma (ezen belül pedig leginkább az 501-1000 
fős településekre, amelyeknek 77,5%-a volt érintett valamiféle társulásban). Az önkor
mányzatok átlagosan 3,1 társulásban vettek részt, legtöbb társulásban mennyiségileg az 
1000-2000 fő közötti települések (1. táblázat). Az önkormányzati társulásban való rész
vétel összefügg a településhálózat jellemzőivel, így nem meglepő, hogy a társulások az 
aprófalvas térségekben fordulnak elő elsősorban: a Dunántúlon a leggyakoribb, az 
Észak-Magyarországi régióban átlagos, és ritkának mondható az Alföldön, illetve a köz
ponti régióban. A társulások számát tekintve is elsősorban két dunántúli régióban mutat
kozott nagyobb aktivitás, valamint némileg meglepő módon a Dél-Alföldön, ahol ha 
nem is gyakori a társulásban való részvétel, a résztvevő települések jelentős számú társu
láshoz kapcsolódnak (2. táblázat).

1. táblázat. Részt vesznek-e önkormányzati társulásban?

A település nagysága (fő) Igen Hány társulásban 
vesznek részt?

% átlag
1-500 N=35 27 76,9 3,1
501-1000 N=127 100 78,3 3,2
1001-2000 N=148 104 70,0 3,7
2001-10000 N=151 73 48,5 3,6
10001-100000 N=36 13 35,0 2,2
100001- N=3 - - -

Együtt N=508 316 63,1 3,1

2. táblázat. Részt vesznek-e önkormányzati társulásban?

Régió Igen Hány társulásban 
vesznek részt?

% átlag
Központ N=25 6 24,4 2,3
Közép-Dunántúl N=51 37 72,9 2,5
Nyugat-Dunántúl N=89 78 87,7 3,3
Dél-Dunántúl N=66 50 75,5 3,9
Észak-Magyarország N=105 69 65,2 2,8
Észak-Alföld N=93 34 36,7 2,7
Dél-Alföld N=52 22 41,9 3,6
Együtt N=481 297 61,7 3,1
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Leggyakoribb típusnak a településfejlesztési társulás bizonyult; ilyenben az önkor
mányzatok több, mint egyharmada vett részt. Ezt követte az oktatási intézmény-fenntar
tási társulás; ebben is közel egyharmad volt a résztvevők aránya. A körjegyzőség fenn
tartására szerveződött és az egészségügyi ellátó társulásban résztvevők aránya hasonló 
(kb. egynegyed), és viszonylag ritka a közoktatási feladatellátó társulás. Oktatással kap
csolatos társulás láthatóan inkább a 2000 fő alatti településeken fordul elő, viszont 2000 
fő felett minden társulási forma ritkább, az ennél nagyobb településeken láthatóan már 
önállóbban működnek az önkormányzatok (3. táblázat).

A legtöbb társulási típus esetében a dunántúli, ezen belül is a nyugat-dunántúli régió 
emelkedik ki: itt a települések 50%-án működik körjegyzőség, egyharmadán hatósági 
igazgatási társulás, 65%-án intézményfenntartó társulás, 45%-án egészségügyi, 57%-án 
településfejlesztési társulás. A másik két dunántúli régió hasonló, kis különbséggel. A 
társulások előfordulása a legritkább az Alföldön és a központban: ezekben a régiókban 
minden társulási típus előfordulása jóval az átlag alatt marad. Mindez természetesen te
lepüléshálózati okokra vezethető elsősorban vissza: az Alföld jóval ritkább településhá
lózata, illetve a települések nagyobb átlagos településmérete kevésbé teszi szükségessé 
(sőt gyakran kivitelezhetővé) a társulások fenntartását. Egy társulástípus van, ami eltér 
ettől a trendtől: közoktatási feladatellátó társulásban résztvevő települések az észak-ma
gyarországi régióban találhatóak a legnagyobb arányban (34,1%), a többi régióban elő
fordulásuk 5-17 % között van. Ez minden bizonnyal ennek a társulástípusnak a Borsod 
megyei elterjedtségével magyarázható, ahol szinte az egész megyét lefedő módon mű
ködnek a megyei szinten szervezett, s az egyidejűleg több közoktatási feladat ellátására 
is kiterjedő társulások.

3. táblázat. Az önkormányzati társulások előfordulása településnagyság szerint (%)

Településnagyság (fő)
1-500 501-1000 1001-2000 2001-10000 10001- Együtt

Körjegyzőség működtetése 59,3 42,7 27,1 15,1 2,0 27,8
Hatósági igazgatási társulás 25,9 32,4 25,6 22,5 6,0 24,8
Társult képviselőtestület 3,7 1,0 2,2 0,5 - 1,3
Okt. intézményfenntartó 55,5 52,9 34,4 14,6 7,4 32,5
Közoktatási feladatellátó t. 22,2 16,5 22,6 11,5 17,0 16,9
Egészségügyi ellátó társulás 33,3 37,5 26,0 17,7 10,8 25,8
Településfejlesztési társulás 37,0 44,7 40,7 26,0 19,3 35,2
Egyéb 25,9 17,0 27,0 13,8 5,6 18,7

A z  oktatási intézményfenntartó társulás

Az önkormányzati társulási típusok között a legjelentősebb az intézményfenntartó 
társulás, az önkormányzatok mintegy 30%-a vesz részt ilyenben. Az intézményfenntartó
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társulás leggyakrabban általános iskola közös fenntartására irányul, de előfordul más in
tézmény esetében is (pl. óvoda). Az iskolafenntartó társulásban résztvevő települések 
közel fele (47%-a) 1000 fő alatti település, másik fele e feletti, de 10000 fő feletti tele
püléseken már csak elvétve fordul elő.2 Az intézményfenntartó társulás az 500-1000 fős 
településkategóriában a leggyakoribb. A legtöbb település a Dunántúlon vesz részt in
tézményfenntartó társulásban, jelentős még a résztvevők aránya Észak-Magyarországon, 
ritkának számít az Alföldön (különösen a Dél-Alföldön) és a központi régióban (4. és 5. 
táblázat).

4. táblázat. Általános iskolát fenntartó társulásban való részvétel a település nagysága 
szerint

Településnagyság (fő) N A településkategória 
%-ában

A társulások 
%-ában

1-500 21 55,5 12,1
501-1000 71 52,9 40,2
1001-2000 59 34,4 33,2
2001-10000 23 14,6 13,3
10001-100000 2 7,4 1,2
100001- - - -
Együtt N=496 176 32,5 100,0

5. táblázat. Általános iskolát fenntartó társulásban való részvétel régió szerint

Régió N A régió vizsgált 
településeinek %-ában A társulások %-ában

Központ 1 18,0 0,7
Közép-Dunántúl 16 42,8 9,8
Nyugat-Dunántúl 62 79,1 38,4
Dél-Dunántúl 36 72,2 22,3
Észak-Magyarország 30 43,7 18,7
Észak-Alföld 14 40,8 8,6
Dél-Alföld 2 10,9 1,5
Együtt 161 54,5 100,0

2 A kérdőív adatai alapján sajnos nincs módunk különbséget tenni a társulási együttműködések székhelytele
pülései és a társulásban résztvevő többi település adatai között.
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Abban is jelentős különbség figyelhető meg, hogy a leginkább érintett településkate
góriák esetében (az 500 fő alatti illetve az 500-1000 fő közötti települések) régiónként 
mi jellemzi a társulásban való részvételt. A társulási hajlandóság azonos településméret 
esetében a Nyugat-Dunántúlon a legnagyobb, ezt követően a Dél-Dunántúlon, de a Du
nántúl egészén meghaladja a többi régióban megfigyelhető mértéket (6. táblázat). Az 
intézményfenntartásra irányuló társulási hajlandóság közepes az északi országrészben és 
legcsekélyebb az Alföldön. Az aprófalvas térségek és az Alföld között megfigyelhető 
különbség oka feltehetően a településhálózatban rejlik: míg a sűrűbb településhálózat 
kedvez az együttműködések kialakulásának, a ritka hálózat megnehezíti azt. A település
hálózat nem magyarázza azonban meg a Dunántúl és az északi országrész között mutat
kozó különbséget: míg a Dunántúlon az 500 fő alatti vizsgálatba került kistelepülések le
galább fele, a Nyugat-Dunántúlon a túlnyomó többsége társulás keretében működteti az 
általános iskolát, ez a másik aprófalvas régió, az északi esetében csak 25%. Az eggyel 
nagyobb településkategória esetében csökken bár, de megmarad a különbség: a Dunán
túlon az intézményfenntartó társulásban való részvételi hajlandóság esetükben jelentő
sebb, mint az északi régióban. Két lehetséges magyarázat adódik válaszként. Elképzel
hető, hogy a két térség közti társadalmi (társadalmi-gazdasági fejlettségbeli, társada
lomtörténeti, társadalomszerveződési) különbségek képeződnek le a domináns együtt
működési formák közötti különbségekben, s teszik az egyik térségben valószínűbbé az 
alulról szerveződő, önkéntes társulások elterjedését, míg a másikban a magasabb szintű 
kezdeményezés mentén terjedő társulásokat. Lehetséges azonban, hogy erősen személy
függő tényezők keresendőek a háttérben, s a társulások kezdeményezői támogattak adott 
együttműködési modelleket. A kérdés megválaszolására azonban sajnos nem rendelke
zünk elegendő elemzésre alkalmas adattal.

6. táblázat. Általános iskolát fenntartó társulásban való részvétel régiók és település- 
nagyság szerint (%)

Régió -500 501-1000 1001-2000 2001-10000 10001
fő fő fő fő fő  fölött

Központ - - 25,0 - -
Közép-Dunántúl 50,0 44,4 43,0 15,8 -
N yugat-Dunántúl 100 82,8 58,6 46,6 21,0
Dél-Dunántúl 49,8 48,8 69,6 34,4 31,4
Észak-Magyarország 24,8 36,8 34,5 21,1 -
Észak-Alföld - 46,2 8,0 9,6 -
Dél-Alföld - - 11,1 4,2 -
Együtt 54,9 53,1 39,2 15,6 -

Az intézményfenntartó társulások jellemzően igen kicsik, ami nem feltétlenül segíti 
elő a lényegesen hatékonyabban működő szolgáltatás megvalósítását. Egy-egy intéz
ményfenntartó társulásban átlagosan 3,4 település vesz részt, legnagyobb számban a
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2000 fö alatti települések. Az együttműködő települések száma leggyakrabban kettő, de 
gyakori három-négy önkormányzat közös iskolafenntartása. Négy vagy több település 
közötti megállapodás leggyakrabban az 1000 fő alatti települések esetében fordul elő. A 
nagyobb települések ritkábban vesznek részt közös iskolafenntartásban, mint a kisebbek, 
és ha mégis, akkor egy-egy társulás kevesebb települést érint, általában kettőt vagy hár
mat. (Ritka az ennél jóval nagyobb számú település közti együttműködés: egy esetben 
10, két esetben 28 települést említettek). Az iskolafenntartó társulásban résztvevő tele
pülések száma azonban függ a településhálózat jellegétől is, és befolyásolja az adott ré
gióban működő társulások száma is. Az aprófalvas Észak-Magyarországon vesz részt a 
legtöbb település egy-egy intézményfenntartó társulásban, átlagosan 4,5, ami arra enged 
következtetni, hogy bár ebben a régióban valamivel kevesebb számú intézményfenntartó 
társulás működik, mint más hasonló adottságokkal rendelkező régióban, viszont több te
lepülés együttműködésére építenek. A ritkább településhálózattal rendelkező régiókban 
kevesebb település vesz részt intézményfenntartó társulásban: Dél-Alföldön 2, az Észak- 
Alföldön 2,8 település (7. táblázat).

7. táblázat. Közös iskolafenntartásban érintett települések száma az egyes régiókban

Régió Résztvevő települések átlagos száma N
Központ 3,0 1

Közép-Dunán túl 3,2 16

Nyugat-Dunántúl 3,3 61

Dél-Dunántúl 3,0 36

Észak-Magyarország 4,5 30

Észak-Alföld 2,8 14

Dél-Alföld 2 2

Együtt 3,4 160

A legtöbb jelenleg működő intézményfenntartó társulás még rögtön a 90-es évek 
elején alakult, 40%-uk 1990 és 1993 között. Az ekkor alakult társulások jelentős része 
nem feltétlenül tekinthető újnak az együttműködés terén, létrejöttük nagyobb részben a 
korábbi „körzeti” iskolákhoz kötődik (Sió, 1977). A 90-es évek közepén kicsit gyengült 
a társulás iránti érdeklődés, ekkor öt év alatt csak a társulások 28%-a jött létre (ezen idő
szakon belül említésre méltó azonban a 95-ös év, amikor 15 társulás alakult a kérdezet
tek körében). Az évtized második felében -  feltehetően az ösztönző intézkedések hatásá
ra -  a társulások alakulása lendületet kapott: az összes (az alakulásról nyilatkozó) társu
lás negyede a 90-es évek utolsó két évében alakult. Régiónként azonban erősen eltérő a 
társulások alakulásának üteme: a 90-es évek legelején viszonylag sok ilyen szerveződött 
a Dunántúl két régiójában (Közép-Dunántúlon a társulások 62%-a, Nyugat-Dunántúlon 
43,6%-uk ekkor alakult) és Észak-Magyarországon (42,6%). A 90-es évek végén a tár
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sulások alakulása legintenzívebb a Dél-Dunántúlon volt: a működő társulások harmada 
egy évben, 1999-ben alakult (8. táblázat).

A közösen fenntartott iskolák tanulólétszáma településkategóriánként változó, tanu
lóik átlagosan kétharmada kerül ki a helyben lakó diákok közül, közel fele a társulás 
többi településén bejáró diák, a többiek más településekről járnak be. A tanulók lakóhely 
szerinti megoszlása erősen változik a település lélekszámától függően: kisebb települé
seken nagyobb a bejárók aránya (a legkisebbeken meghaladja a helyiekét), a nagyobba- 
kon a helyiek teszik ki a tanulók nagyobb részét.

8. táblázat. Mióta vesz részt általános iskolát fenntartó társulásban?

N %
1990 előtt 9 6,4
1990-ben 50 30,7
1991-1992 18 11,0
1993-1994 10 5,7
1995-96 21 12,0
1997-1998 30 16,7
1999 25 14,2
Együtt 163 100

9. táblázat. Hogyan oszlik meg lakóhely szerint a közösen fenntartott iskola tanulólét
száma ?

Átlag Az összes %-a
Helyben lakó tanulók száma 132,6 66,9
A társulás többi településéről bejáró tanulók száma 48,2 24,3
Más településről bejáró tanulók száma 17,4 8,8
Összes tanulók száma 198,2 100,0

A közoktatási feladatellátó társulás

Az oktatási együttműködések általunk vizsgált másik típusa nem intézményfenntar
tásra, hanem (kötelező vagy önként vállalt) feladatok ellátásra szerveződik, jellemzően 
kistérségi szinten, átfogva valamennyi, az adott kistérségben működő önkormányzatot és 
oktatási intézményt. A feladatellátó együttműködések legfontosabb területei az önkor
mányzati irányítás, a szakszolgálat, a szakmai szolgáltatás, iskolázás. Közoktatási fela
datellátó társulás jóval ritkábban fordul elő, mint intézményfenntartó; az önkormányzat
oknak csak 17%-a említette, hogy részt vesz ilyenben. Várakozásainkkal ellentétben ez a 
társulástípus nem koncentrálódik Borsod megyére: az ellátási társulásoknak csak fele ta
lálható Észak-Magyarországon, másik fele az ország többi régiójában működik (Nyugat-
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Dunántúlon 16,7%-uk, Dél-Dunántúlon 15,9%-uk, az Észak-Alföldön 8,8%-uk, a Dél- 
Alföldön csak 5,3%-uk). Az ilyen társulási formában részt vevő önkormányzatok leg
nagyobb része (39%-a) 1000-2000 fő közötti település, de jelentős az 500-1000 fő 
(25%), és a 2000-10000 fő közötti (20%) települések aránya is. A legkisebb (-500 fős) 
települések 22%-a, a legnagyobbak (10000-) 7%-a vesz részt ilyen együttműködésben 
(9. és 10. táblázat). A közoktatási feladatellátó társulásban részt nem vevő önkormány
zatok leggyakrabban úgy nyilatkoztak, hogy nincs rá szükségük, csak egyetlen önkor
mányzatnál nyilatkoztak úgy, hogy bár szükség lenne rá, eddig nem volt lehetőségük 
ilyet szervezni, vagy ilyenben részt venni.

10. táblázat. Közoktatási feladatellátó társulás előfordulása településméret szerint

Településnagyság (fő) N A településkategória 
%-ában

A társulások 
%-ában

1-500 N=27 8 31,6 9,4
501-1000 N=98 21 21,3 24,9
1001-2000 N=137 33 33,5 38,9
2001-10000 N=131 17 23,9 19,7
10001-100000 N=94 6 49,4 7,1
100001- N=9 - - -

Együtt N=496 85 27,8 100,0

Egy-egy közoktatási feladatellátó társulásban átlagosan több -  ha nem is sokkal több 
-  település vesz részt, mint az intézményfenntartóiban, egyetlen térségben, az észak
magyarországiban pedig kiugróan magasabb a számuk. Ennek minden bizonnyal a felül
ről történő és magas szintű szervezettség az oka: Borsod megyében megyei kezdeménye
zésre és támogatással kistérségi szinten működnek a feladatellátást segítő együttműködé
sek (11. táblázat).

11. táblázat. A közoktatási feladatellátó társulásokban érintett települések száma az 
egyes régiókban

Régió Résztvevő települések átlagos száma N
Központ - -
Közép-Dunántúl 9,0 3
Nyugat-Dunántúl 3,7 10
Dél-Dunántúl 4,6 10
Észak-Magyarország 20,1 29
Észak-Alföld 2,8 8
Dél-Alföld 2,0 3
Együtt 11,6 63
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A feladatellátó együttműködések kisebb része az 1990-es évek elején, 1990 és 1993 
között alakult, a 90-es évek közepén négy, 97-98-ban 18. Ebben a társulási formában is a 
90-es évek vége hozott fellendülést: 1999-ben 25 feladatellátó társulás alakult (az köz
oktatási ellátási társulások közel kétötöde).

A közoktatási feladatellátó társulásokat működtető önkormányzatok körében az in
tézményfenntartó társulásokhoz hasonlónak tűnik az intézményhálózatban bekövetkezett 
változás: 1990 óta hét esetben fordult elő, hogy iskolát alapítottak (11%).

A társulások működése

Bár a társulások működését a jogszabályok valamelyest körülhatárolják, azért az együttmű
ködés számos vonatkozásban saját döntéssel, illetve megegyezéssel alakítható. Ezért ér
demesnek látszik néhány fontosabb elemet (pl. tulajdoni kérdés rendezése, munkaadói jo
gok gyakorlása, finanszírozás, döntéshozatal) közelebbről is megvizsgálni. Ennél termé
szetesen több fontos kérdés befolyásolhatja a társulások működésének megítélését (költ
ségvetés, tanulólétszám, tanulmányi eredményesség alakulása), ám a jelen írás keretében 
csak a társulási formával legszorosabban összefüggő tényezők elemzésére van mód.

Intézményfenntartó társulások működése

A közös fenntartásban működő iskola tulajdonjoga az esetek többségében a szék
helytelepülésé (82,3%), jóval ritkább, hogy maga az iskolafenntartó társulás a tulajdonos 
(15,6%). A társulásban résztvevő települések többnyire a tanulólétszám arányában finan
szírozzák az intézményt; előfordul más megoldás is, ez azonban ritka. A nagyobb beru
házások (például épületfelújítás) már többnyire más elv alapján szerveződnek, itt az a 
gyakoribb, hogy a tulajdon arányában járulnak hozzá a beruházáshoz, és csak ritkábban a 
tanulólétszám arányában (12. táblázat). Az intézmény működési költségeinek finanszíro
zásában leggyakrabban Észak-Magyarországon térnek el a tanulói létszámarányos meg
oldástól, itt a válaszolók közel kétötöde említett egyéb megoldást. A felújítás, beruházás 
finanszírozása esetében azonban éppen az ő esetükben fordul elő gyakrabban a létszám- 
arányos megoldás választása (39,7%).

12. táblázat. A társulásban működtetett intézmény finanszírozása

A finanszírozás elve Finanszírozás Felújítás, beruházás
N % N %

Nem tudja 1 0,8 2 1,4
A népességszám arányában 5 2,9 7 4,4
A tanulói létszám arányában 138 80,1 47 28,9
Egyenlően 5 2,9 5 3,2
A tulajdon arányában 7 4,2 76 46,2
Más módon 16 9,0 26 16,0
Együtt 173 100,0 163 100,0
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Iskolabuszt 10 társulás tart fenn (6,7%), ezek legnagyobb része (33%-a) 501-1000 
fő közötti. Az iskolabusz használata regionálisan különböző: a Dunántúlon egy esetet le
számítva nem fordul elő, az iskolabuszok döntően Észak-Magyarországon, az Észak- 
Alföldön és a Dél-Alföldön segítik a társulások működését és a tanulók települések kö
zötti mozgását.

A munkaadói jogokat az esetek közel háromnegyedében az egyik résztvevő önkor
mányzat képviselőtestülete gyakorolja. A nagyobb városok esetében természetesnek tű
nik ez a megoldás, de a kisebb településkategóriák esetében is ez dominál. Csak a legki
sebb (500 fő alatti községekben működő) önkormányzatok esetében közelíti meg ennek 
arányát külön társulási tanács szervezése (13. táblázat). Külön társulási tanácsot a Dél- 
Dunántúlon és Észak-Magyarországon hoztak létre az átlagnál valamivel gyakrabban 
(egyharmad-egyharmad arányban). A társulási tanács összetétele különböző elveket kö
vethet: vagy olyan településenkénti képviselet jellemző, ahol a képviselők azonos szava
zattal rendelkeznek (12 eset, 6,6%), vagy olyan, ahol a képviselők a finanszírozás ará
nyában rendelkeznek szavazati joggal (10 eset, 5,9%); előfordul olyan, ahol a költség- 
vetéshez való hozzájárulás arányában képviseltetik magukat az egyes önkormányzatok 
(8 eset, 4,3%), de gyakori az egyéb megoldás is (11 eset, 6,1%).

13. táblázat. Munkaadói jogok gyakorlása

Településnagyság (fő) Az egyik képvi
selőtestület

Külön társulási 
tanács Nem tudja Összesen

1-500 N=15 50,1 37,5 6,3 100,0
501-1000 N=50 68,3 22,4 1,9 100,0
1001-2000 N= 49 68,5 22,2 - 100,0
2001-10001 N=18 65,7 22,8 - 100,0
10001-10000 N=4 100,0 - - 100,0
Együtt N=176 72,8 25,7 1,5 100,0

A társulási megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatosan csak kevés értékelhető 
választ tartalmaz az adatbázis (33 eset), és sajnos nem dönthető el, hogy azért-e, mert 
nemigen van felülvizsgálat, vagy azért, mert figyelmetlenül töltötték ki a kérdőívet. Leg
gyakoribb az alkalomszerű felülvizsgálat (12 eset, 36,4%), ezt követi az a gyakorlat, 
hogy évente vizsgálják felül a megállapodást (10 eset, 30,3%), ritkább, hogy 2-3 évente 
(6 eset, 18,2%), és néhány esetben ennél is ritkábban (4 eset, 12,1%). Az évente történő 
felülvizsgálat az észak-magyarországi régióban a leggyakoribb. Egy esetben az a válasz 
érkezett, hogy egyáltalán nem vizsgálják felül a megállapodást.

A társulással az önkormányzatok általában elégedettek (az ötfokú skálán átlagosan né
gyesre értékelték), ez az elégedettség valamivel kedvezőtlenebb a kisebb településeken (a 
1-500 fő közöttieken 3,7, a 500-1000 fő közöttieken 3,9), s az átlagnál kicsit kedvezőbb az 
1000 fő feletti települések esetében (a 1000-10000 fő feletti településeken 4,05, a 10000 
fő felettieken 4,3). Régiónként sincs nagyon jelentős eltérés, a társulásokkal való elégedett
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ség a társulásokban „leggazdagabb” Nyugat-Dunántúlon átlagos (4,0), és -  érdekes módon 
-  ott átlag fölötti, ahol kisebb szerepet játszanak a térség és a települések életében. A Dél- 
Alfóldön 4,4, az Észak-Alföldön 4,1 és a központi térségben 4,0.

A közoktatási feladatellátó társulás működése

A közoktatási feladatellátó társulás működéséről kevesebb adattal rendelkezünk, ezek 
elsősorban a közösen ellátott feladatok körére és a feladatok finanszírozásra irányulnak. 
A közoktatási feladatellátásban résztvevő önkormányzatok együttműködési, közös fe l
adatellátási területei átfogják az oktatási feladatellátás legfontosabb területeit a közok
tatásban. Az együttműködési formák között leggyakoribb az önkormányzatok közötti in
formáció- és tapasztalatcsere, ami az önkormányzatok közel háromnegyedének esetében 
fordul elő. Nem ritka a térségi igazgatói és a szaktárgyi munkaközösség létrehozása, va
lamint a szakmai szolgáltatás és a szakszolgálat együttműködési keretek közötti megol
dása. A többi, kérdőívben kérdezett feladatot valamivel ritkábban oldják meg ilyen for
mában (pl. tanári helyettesítés, szakos ellátottság biztosítása, informatikai rendszerek kö
zös működtetése). Természetesen nagy különbség tapasztalható az egyes, közösen meg
oldott feladatok előfordulásában településnagyság szerint, részben mivel a feladatok 
megoldása egy adott iskolaméret alatt okoz elsősorban problémát (pl. szakos ellátottság, 
tanári helyettesítés), részben a feladat szakértelem- vagy infrastruktúra-kötöttsége miatt 
(pl. szakmai szolgáltatások, informatikai rendszerek biztosítása) a kisebb települések 
számára nehezebben megoldhatóak. Egyes, településmérettől kevésbé függő tevékeny
ségek a feladatmegoldás hatékonyságát szolgálják általában (pl. igazgatói, szaktárgyi 
munkaközösségek) (14. táblázat). A kérdezett együttműködési formák szinte valamennyi 
típusa gyakrabban fordul elő a kisebb települések körében. Az információ- és tapaszta
latcsere inkább jellemzi a legkisebb településeket, mint a nagyobbakat. A szaktárgyi he
lyettesítési rendszer és az igazgatói munkaközösség létrehozása önkormányzati együtt
működések keretében szintén inkább a kisebb települések körében jellemző. Szakmai 
szolgáltatás és statisztikai adatszolgáltatás terén való együttműködés is a legkisebb tele
püléskategória esetében gyakori, s ez a helyzet a társadalmi kapcsolatok szervezésével 
is. Két együttműködési típust találtunk, ami inkább a nagyobb településeken fordul elő: a 
szakszolgálati ellátás és a tanulói továbbhaladást segítő együttműködés.

A résztvevő települések átlagos száma a szakos ellátottság megoldására, a tanári he
lyettesítés biztosítására, illetve az oktatási infrastruktúra közös működtetésére szervező
dött együttműködések körében a legalacsonyabb (3-5 település). Átlagosan hét település 
vesz részt a tanulói továbbhaladást, az átjárhatóság biztosítását és az informatikai rend
szerek működtetését segítő együttműködésekben. A legtöbb település egy-egy szakmai 
szolgáltatást, szakszolgálatot, az önkormányzatok közötti információ- és tapasztalatcse
rét, valamint a szaktárgyi munkaközösség működtetését segítő társulásban vesz részt 
(10-12 település).

A feladatellátó társulások finanszírozása hasonló az intézményfenntartó társulások 
finanszírozásához. A résztvevő települési önkormányzatok többnyire a tanulólétszám 
arányában finanszírozzák (48,2%), de úgy tűnik -  elvétve - , minden más lehetőség is 
előfordul. A finanszírozásban az Észak-Magyarországi régió a legegységesebb: itt a leg
384



Oktatási feladatellátást segítő önkormányzati társulások

gyakoribb a tanulói létszámarányos megoldás, a válaszadók 77,4%-a mondta, hogy így 
finanszírozzák a társulást.

14. táblázat. Az együttműködés területei, a résztvevő önkormányzatok átlagos száma és 
elégedettsége (N=63)

%
Résztvevő 
települések 

átlagos száma
Elége
dettség

Önkormányzatok közti információ- és tapasztalatcsere 77,0 9,3 3,1
Igazgatói munkaközösség, vezetői továbbképzés 59,3 11,1 3,0
Szakmai szolgáltatás (pl. pedagógusok továbbképzése) 58,9 12,1 3,5
Szaktárgyi munkaközösség 47,8 10,6 2,9
Statisztikai adatszolgáltatás 48,8 12,6 3,2
Szakszolgálat biztosítása 46,7 12,6 3,2
Tanulói továbbhaladás, átjárhatóság biztosítása 32,4 7,2 2,9
Társadalmi kapcsolatok szervezése 32,7 10,9 2,8
Szakos ellátottság biztosítása 23,3 6,1 2,4
Informatikai rendszerek 28,7 7,3 2,7
Tanári helyettesítés biztosítása 19,2 3,2 2,6
Oktatási infrastruktúra működtetése (iskolabusz fenntartása) 9,0 3,6 2,1
Egyéb 2,7 3,6 1,0

Ezekkel az együttműködési formákkal jóval kevésbé elégedettek, mint az intézmény- 
fenntartó együttműködésekkel. Az elégedettség kedvezőbb (közepes) a szakmai szol
gáltatások és a szakszolgálat, valamint az önkormányzati és igazgatói munkaközösségek 
esetében, jóval kevésbé kedvező a pedagógusok és az oktatási infrastruktúra terén kiala
kult együttműködések esetében. Az elégedettségben érdekes, népességszám szerint ala
kuló tipikus különbségek is megfigyelhetőek: általában a legkisebb és a legnagyobb te
lepülések a leginkább elégedettek ezekkel az együttműködési formákkal, legkevésbé pe
dig az 500-1000 fő közötti települések önkormányzatai. Itt is megfigyelhető az a sajátos
ság, hogy a legtöbb dologgal azok a régiók elégedettek, ahol maga a jelenség ritkább (az 
alföldi és a központi régiókban), az elégedetlenség a Dunántúlon legjelentősebb.
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Összegzés

Az oktatási feladatellátást segítő önkormányzati társulások 2001/2002-ben már szélesebb 
körben szerveződtek. Az oktatási feladatellátást segítő önkormányzati együttműködések 
két különböző formájának elemzése néhány hasonlóságot és több különbséget mutat. 
Mindkét társulástípus alakulása a 90-es évek elejére és végére tehető, de míg az intéz
ményfenntartói társulások önkéntes alapon, alulról szerveződő módon jöttek életre, ad
dig a közoktatási ellátási társulások létrejöttében döntő szerepe volt a megyei kezdemé
nyezésnek, szervezésnek és támogatásnak.

Előfordulási gyakoriságukat vizsgálva kitűnik, hogy mindkét társulási típus a kisebb 
településeken és a kistelepülések magas számával jellemezhető térségekben gyakoribb, 
ezen belül azonban már jelentős különbséget tapasztalhatunk a résztvevők számában, kö
rében és a település méretében. Az intézményfenntartó társulásban résztvevő települések 
a Dunántúlon találhatóak nagyobb számban, méretüket tekintve legnagyobb valószínű
séggel 1000 fő alattiak, a 2000 feletti települések csak kevéssé érintettek (14,5%). A fe
ladatellátó együttműködésben ezzel szemben inkább az Észak-Magyarországi régió tele
pülései, s a 2000 fő felettiek vesznek részt nagyobb arányban (26,8%). Hasonlóképpen 
különböző a legkisebb települések aránya a társulás-típusok között: az intézményfenn
tartó társulásokban résztvevők között több, mint a települések felét teszik ki (52,3%), a 
feladatellátó társulások körében csak egyharmad arányban vannak képviselve (34%).

A két társulástípus működésében kevésbé tér el egymástól: finanszírozásuk nagyobb
részt tanulóarányosan történik, jogi formák kialakítását csak az egyik esetében igényli. 
Bár az elemzés azt mutatja, hogy mindkét társulás kiegyensúlyozottan működik, külön
böző a két társulási forma értékelése az érintettek részéről: az intézményfenntartó társu
lással való elégedettség magasabb. A feladatellátó társulás esetében kisebb az elégedett
ség a résztvevők körében. Az elégedettségben mutatkozó különbség összefügghet a két 
társulástípus különböző szerveződésével: az alulról és a felülről szerveződő együttműkö
dési formák és az ezekben résztvevők involváltságának különbségeivel -  ezt a feltevést 
azonban jelenlegi elemzés keretein belül nem tudjuk megerősíteni.

Irodalom

Bíró László és Mészáros Miklós (2000): K ö zo k ta tá s i tá r su lá so k  B o rso d -A b a ú j-Z e m p lé n  m eg yéb en . P a r tn e r s é g  

a  k ö zo k ta tá sb a n . BAZ megye Közoktatási Közalapítvány, Kazincbarcika.

Fürth Pál (2000): A települési együttműködés egyes kérdései. M a g y a r  K ö z ig a z g a tá s , 9. sz. 532-538.

Györgyi Zoltán és Imre Anna (1997): Isko la fen n tartó  tá r s u lá s o k  ta p a s z ta la ta i  é s  p ro b lém á i. Kutatás közben. 
Oktatáskutató Intézet.

Imre Anna (1997): Iskolafenntartó társulások. E du ca tio , 6. 3. sz. 490-500.

Pfeil Edit (2002): T e rü le ti S ta t is z t ik a ,  2. 26-43.

Sió László (1997): T á rsu lá s  k u ta tá s . Kézirat. OKI.

386



Oktatási feladatellátást segítő önkormányzati társulások

Szabó László (1998): A kistelepülések és kisiskolák sajátos problémái Vas megyében. In: Varga Lajos és Bu
dai Ágnes (szerk.): Közoktatás -  kutatás. 1996-97. MKM-MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest. 170— 
201.

ABSTRACT

ANNA IMRE: EDUCATIONAL PARTNERSHIPS AMONG MUNICIPALITIES

The article analyses two forms of educational partnerships: the school maintenance 
partnerships and the educational task partnerships of municipalities. Both types have been 
formed mainly at the beginning and at the end of the 90s, by 2001 33% of the municipalities 
taking part in school maintenance partnerships and 17% participating in task partnerships. 
Both partnerships can be found among the municipalities of smaller settlements, but are 
geographically distributed in different ways: school maintenance partnerships were formed 
more often in the Trans-Danubian region, while educational task partnerships in northern 
Hungary. They seem to function in a stable way, though the participants in the school 
maintenance partnerships are more satisfied with the cooperation than the participants of the 
task partnerships.
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A SZÜLŐI NEVELÉS HATÁSA SERDÜLŐK 
JÖVŐ-ORIENTÁCIÓJÁNAK ALAKULÁSÁRA

Sallay Hedvig
Debreceni Egyetem, Pszichológia Intézet

A serdülő- és fiatal felnőttkor egyik fontos fejlődési feladata az, hogy a fiatalok kitűzzék 
maguk elé jövőbeni reményeiket, céljaikat és elvárásaikat (pl. Seginer, 1995). Az itt is
mertetésre kerülő vizsgálatban serdülők és fiatalok (N= 129; átlagéletkor: 20,4 év) jövő
orientációját írjuk le, a nemekkel és a szülői neveléssel összefüggésben.

A megkérdezettek a Jövő-orientációs Kérdőív rövid változatát {Nurmi, Poole és 
Seginer, 1995), valamint a Családi Szocializáció Kérdőívet (Dalbert és Goch, 1997) töl
tötték ki. Az eredmények azt mutatták, hogy a fiatalok reményeiket elsősorban az okta
tás, munka, család, barátok és hivatás összefüggésében írták le. Ami a jövőbeni félelmei
ket illeti, itt a leggyakrabban a munkával, családdal, saját egészségi állapotukkal és self- 
releváns témákkal kapcsolatos leírások szerepeltek. A jövő-orientáció egyes aspektusait 
-  az orientációk tartalma a remények és félelmek vonatkozásában, ezek időbeli kiterje
dése valamint kontrollja -  szintén elemeztük. Ezen aspektusok egymással való össze
függései azt mutatták, hogy többnyire azokat a célokat (reményeket és félelmeket) ké
pesek a személyek kontroll alatt tartani, amelyek időben közelibbek. A távolabbi tervek 
megvalósulása számukra mindig több bizonytalanságot sejtetett. A nemek között csupán 
csekély különbségek voltak kimutathatók a jövő-orientáció egyes aspektusaiban. A vizs
gálat választ adott arra is, hogy melyek azok a szülői nevelési eljárások, amelyek a jövő
orientációra hatást gyakorolnak. A kapott eredmények alapján elsősorban a családdal 
kapcsolatos reményeket és félelmeket befolyásolták a szülői nevelés dimenziói. Kitün
tetett szerepe volt a konfliktusmentes családi légkörnek, s a szülők következetességének. 
A tanulással, iskoláztatással és jövőbeni munkával kapcsolatos orientációkra -  a vizsgá
lat alapján -  feltehetőleg más szocializációs közegek, például az iskola és a kortársak 
fejthetnek ki jelentősebb hatást.

Bevezetés

Az emberi gondolkodás egyik legfőbb sajátossága a jövőbeni eseményeken és ezek ki
menetelein való gondolkodás. A jövő-orientció általános értelemben arra vonatkozik, 
hogy az emberek miképp látják jövőjüket elvárásaik, céljaik, standardjaik, terveik és 
stratégiáik összefüggésében (Nurmi, 1994). Az ezzel foglalkozó kutatások egyik iránya a
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jövőbeni cselekvésekről és a következményekről való gondolkodást vizsgálja, ami aktu
ális cselekvéseknek jövőbeni kimenetelekre gyakorolt hatását jelenti. A jelen vizsgálat
ban is ezt a gondolatmenetet követjük.

Létezik azonban másféle megközelítés is a szakirodalomban. A kutatások második 
iránya a jövőbeni selffel kapcsolatos, vagy másképp szólva azokkal az énképekkel, me
lyeket az emberek önmagukról kialakítanak a jövőre nézve. Norman (1999) integrált el
méleti modelljében megpróbálta egyesíteni az előbb említett két kutatási irányt, s hang
súlyozta, hogy a jövő-orientáció legalább négy, mögöttes tényezőt foglal magában, ami a 
személy azon motivációjához kapcsolódik, hogy jövőbeni sédjében reményeit elérje és 
elkerülje selfjének azon aspektusait, amelyektől valami miatt tart. Ezek a tényezők tehát 
magukban foglalják (1) a jövőbeni self hozzáférhetőségét; (2) annak a mértékét, hogy a 
jövőbeni self az aktuális selfnek a része; (3) annak a mértékét, hogy a jövőbeni self ön
magában is így integrált egészet jelent; s végül (4) annak a mértékét, hogy a személy 
mennyiben tartja általa kontrolláltnak a jövőbeni selfek elérését, illetve elkerülését. A 
korábbi eredmények azt mutatták, hogy a jövő-orientáció legjobb bejósló tényezői éppen 
a hozzáférhetőség és az észlelt kontroll.

Korábbi kutatások eredményeiből Seginer (1995) arra a következtetésre jutott, hogy a 
serdülők és fiatal felnőttek jövőjüket két különböző jövő-orientáció alapján konstruálják 
meg. Az egyik egy prospektiv életfolyamat, ami tartalmazza a felnőttkorba való külön
féle átmeneteket az élet különféle területein, például felsőfokú oktatás, munka és karrier, 
házasság és család. Ezáltal mintegy garancia születik arra, hogy kialakuljon a személyes 
célok, a jövőbeni lehetőségek megismerése, a tervezés és a munkával való elkötelezett
ség szükséges előfeltétele (lásd Nurmi, 1993). A jövő-orientáció másik formája ezekből 
a területekből épül fel, beleértve a nem-specifikus reményeket és félelmeket a self, a 
szignifikáns másik személyek és kollektív vonatkozások (pl. nemzet) tekintetében. Ezt a 
fajta jövő-orientációt főként azok a fiatalok részesítik előnyben, akik félnek attól, hogy 
perspektivikus élet-területeiket pontosan megnevezzék.

A jövő-orientáció fejlődéséhez szükséges egyfajta szabadság, ami lehetővé teszi a le
hetőségek közötti választást, valamint a szociális környezet támogatása és irányítása is. 
A szociális környezet magában foglalja a különböző szocializáló ágenseket, mint például 
az iskolát, tömegkommunikációt, kortársakat és szülői hatásokat is. Az itt felsorolt ágen
sek közül a jelen tanulmány a szülői nevelés szerepére igyekszik rámutatni. A szülői ne
velés kérdése azért is lényeges, mert a serdülők és fiatalok különböző nehézségekkel 
szembesülnek akkor, amikor megpróbálják megtalálni céljaikat és jövőbeli aspirációikat. 
A család s a szülői támogatás az, aminek elsősorban segítenie kell a fiataloknak ebben a 
folyamatban. Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük a családok átalakuló szerepét, ez nem 
egyszerű feladat. Más nyugat-európai országokhoz hasonlóan Magyarországon is jelen
tős átalakuláson ment keresztül a családi élet mintázata (Hess, 1995). Ennek az átalaku
lásnak az egyik legnyilvánvalóbb jegye a házasságok felbomlása és a család szétesése. 
Manapság a házasságoknak mintegy 30%-a végződik válással. Ez azt jelenti, hogy a gye
rekek jelentős hányada átél egy olyan életperiódust, amikor csonka családban él, rend
szerint az anyával. A gyerekek jelentős hányada a szülők újraházasodásának is részese, 
ahol az új szülő már sok esetben maga is elvált, s a korábbi családjából szintén „új” gye
rekeiket visz be a házasságba. Kulcskérdés tehát az, hogy milyen hatása van ezeknek a
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tényezőknek a serdülők általános fejlődésére, valamint jövő-orientációjára. Az Európai 
Unió országaihoz hasonlóan Magyarországra is érvényes, hogy az oktatás időtartama 
egyre nő. Noha a kötelező iskoláztatás ideje nem változott az utóbbi években sem, a kö
zépiskolát, s még felsőoktatást is gyakran egészítik ki további kiegészítő- és szakképzé
sek. Ezek az objektív realitások természetesen közvetve vagy közvetlenül is hatást gya
korolnak a jövővel kapcsolatos tervekre és aspirációkra.

A szülői nevelés dimenziói

A korábbi vizsgálatok a szülői nevelésnek számos aspektusára hívták fel a figyelmet, 
megpróbálva azonosítani és elemezni a legfontosabb jellemzőket (lásd pl. Hoffman és 
Kloska, 1995; Hartup, 1984). Mind a vizsgált személyek életkora, mind pedig az alkal
mazott eljárások igen eltérőek voltak. Ennek ellenére több szerző is igyekezett alapvető 
feltevéseket és elméleteket felállítani. Bár a szülői neveléssel foglalkozó szakirodalom 
rendkívül bőséges, néhány kritikus pontot feltétlenül meg kell említeni.

Az első probléma az, hogy a vizsgálatok általában két különböző irányban folytak, 
melyek két eltérő irányzatot képviseltek, s az emberi élettartam két szélsőséges pontjára 
összpontosítottak. Az első hagyományos kutatási irány a kisgyerekkort célozta meg. Az 
1970-es évekre vonatkozó, Walters és Walters (1980) által írt összegző áttekintés ezt jól 
reprezentálja -  szinte kizárólag arra figyeltek a kutatók, hogy a szülők hogyan nevelik 0- 
4 éves kor között a gyermeküket. A második irányzat az idősödő szülőkre és középkorú 
gyermekeikre koncentrált. Érdekes módon ezeket a kutatásokat nem összesítették a szo
kásos „szülő-gyerek kapcsolat” címszó alatt, hanem helyette „idősebb családok” vagy 
„családi kapcsolatok” címszó alatt találkozhatunk velük (Hagestad, 1984). Tulajdonkép
pen csak a 80-as évektől indultak meg intenzíven azok a kutatások, amelyek a szülői ne
velést s ennek következményeit elemezték (pl. Barber és Eccles, 1992), miközben a 20- 
40 éves „gyerekek” szüleikkel való kapcsolatának feltárása továbbra is viszonylagosan 
fehér folt maradt (Streib és Beck, 1980). Hogyan változnak a szülői nevelési célok? Áta
dódnak-e a szülői nevelési stílusok, attitűdök generációról generációra? Ahhoz, hogy 
ilyen, s ezekhez hasonló kérdésekre választ kaphassunk, olyan elméleti keretre van szük
ségünk, amely magában foglalja az egyént, a családot, a történeti-társadalmi és kulturális 
szinteket egyaránt (Hagestad, 1984).

Szintén problematikus kérdés a történeti-társadalmi kontextus szerepe, amelyre 
Ryder (1965) hívta fel a figyelmet. A történelmi-társadalmi hatások tulajdonképpen a ko- 
hort-hatásokon keresztül érvényesülnek, ami azt jelenti, hogy valamely fontosabb törté
nelmi esemény, változás az egymást követő kohortok életét másképp differenciálja. Na
gyon fontos az, hogy a társadalmi-történeti hatások pontosan mely életkorban érik az 
egyént, mert kimenetelük, későbbi életkorra gyakorolt hatásuk is egészen más lesz.

Végül a harmadik kritikus probléma a kulturális jellegzetességekre vonatkozik. A 
szülői nevelés kultúraspecifikus jellegzetességeit számos kutatás firtatta, összefüggésbe 
hozva azt például a tanulmányi előmenetellel {Leung, Lau és Lam, 1998), önértékeléssel 
{Herz és Gullone, 1999) vagy fogyasztói szocializációval {Rose, 1999). A szülői nevelés
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kultúraspecifikusságát közvetlenül vizsgálta az a tanulmány, amely argentin, francia és 
amerikai szülők (külön-külön apák és anyák) gyermeknevelési eljárásait tárta fel, kimu
tatva a kultúra közvetlen hatását a gyermeknevelésre (Bornstein és mtsai., 1996).

A fenti nehézségek ellenére több egységes elméleti keret is napvilágot látott a szülői 
nevelés dimenzióit illetően (pl. Baumrind, 1978; Maccoby és Mariin, 1983; Steinberg, 
1990). A szülői nevelésnek általában három, egymástól független dimenzióját írják le az 
elméletek: gondoskodás, korlátozás és autonómiára való nevelés (Holden és Edwards, 
1989; Sallay és Münnich, 1999). A családon belüli korlátozás a szülök következetessé
gét, a konformitásra való nevelést mint nevelési célt és a szülők hangsúlyozott hatalmát 
foglalja magában (lásd Aunola, Vanhatalo és Sethi, 2001), vagy egy szabály-orientált 
családi hátteret ír le, ahol az előbb említett következetesség és konformitás dominálnak 
{Sallay és Dalbert, 2002). Ezzel szemben a gondoskodás egy harmonikus családi hátteret 
sejtet, ahol a szülők a gyerekeket nem manipulálják, nem inkonzisztensek, hanem támo
gatást, szeretetet nyújtanak, s segítik az autonómia-törekvéseket.

A szülői nevelés és jövő-orientáció összefüggései

Elméleti szemszögből már korán felismerték, hogy a szülők gyermekkel kapcsolatos el
képzelései, neveltetésével és iskoláztatásával kapcsolatos nézetei alapvetően fontosak a 
jövő-orientációra nézve (Nurmi, 1991). Ennek ellenére sajnos nagyon kevés az ezzel 
foglalkozó empirikus tanulmány. Az utóbbi években végzett kutatások orientációjukban 
szerteágazóak, ám kevés olyan szisztematikus eredmény született, amit különböző szer
zők is megerősítettek.

Pulkkinen (1990) vizsgálatában kimutatta, hogy a serdülők terveinek egyértelműsége 
összefüggésben áll a szülők hivatásával és munkafeltételeivel. Honess (2001) hívta fel a 
figyelmet arra, hogy a családtagok (szülők és egy gyerek; háromtagú családok esetén) 
metakognícióinak feltárása érdekes adatokhoz vezethet. Rámutatott arra, hogy a meta- 
kogníciók pontossága a serdülők meglehetősen biztos kötődési stílusának pontos bejósló 
tényezője. Amellett, hogy a serdülők viszonylag pontosan észlelték a szülők nézeteit, a 
családtagok percepciói a serdülő lehetséges, jövőbeni munkáját illetően is magas össz
hangban állt egymással. Scabini, Lanz és Marta (1999) egészen más kiindulópontot vá
lasztottak, amikor a család jövő-orientációra gyakorolt hatását elemezték. Kimutatták, 
hogy a családi elégedettség szerepe igen jelentős lehet. Hangsúlyozták, hogy az úgyne
vezett „elégedett” családokban a családtagok közötti kommunikáció hatékonyabb, gya
koribb az osztozó viselkedés, s a családi döntések többnyire osztozó- és támogató visel
kedéseken alapulnak. Az apa egy szociális közvetítő szerepét tölti be, s feladata az, hogy 
sikeresen helyreállítsa a felbillenő egyensúlyt a családtagok között, előtérbe helyezve a 
másik szülő -  az anya -  szerepét. Wall, Corell és Macintyre (1999) nemi különbségeket 
írtak le, amennyiben a lányok esetében a kortársak, a család, és a tanári támogatás bejós
ló tényezője volt a percipiált lehetőségeknek. Ezzel szemben a fiúknál egyedül a családi 
támogatásnak volt jelentősége.
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Az előbb bemutatott vizsgálati eredmények csupán egyetlen közös ponttal rendelkez
nek, nevezetesen azzal, hogy szemléltetik a családi kohézió és támogatás szerepét a jö
vő-orientáció alakulásában, s azt, hogy nemi különbségek valóban nyomon követhetők 
ebben a folyamatban. Sajnálatos módon azonban nincsenek világos, kézzel fogható ered
mények arról, hogy melyek azok a szülői nevelési elvek, attitűdök vagy stílusok, ame
lyek bejósolhatják egy optimális jövő-orientáció alakulását. Következésképp szükség 
van arra, hogy feltárjuk, milyen specifikus módon tudják a szülök alakítani és segíteni a 
serdülőket abban, hogy megfelelő életcélokat, terveket találjanak a maguk számára, 
amelyeket reálisan meg is tudnak majd valósítani. Éppen ez adja a most bemutatandó 
feltáró jellegű vizsgálat létjogosultságát, amely segít serdülők, illetve fiatal felnőttek szü
lői nevelésről alkotott retrospektív beszámolói alapján leírni azt, hogy a családi nevelés
nek volt-e, s milyen hatása a jövőbeni vágyaik és félelmeik alakulására. A korábbi kuta
tások és a szülői neveléssel kapcsolatos saját vizsgálataink alapján az 1. ábrán összefog
lalt elméleti modell szolgált kiindulási pontként.

1. ábra
Elméleti modell a szülői nevelés és a jövő-orientáció összefüggésére

Emellett több hipotézist fogalmaztunk meg, amelyek egy része magára a jövő
orientációra vonatkozott: (1) a fiatalok reményeiket, vágyaikat leggyakrabban az isko
láztatással, munkával és családalapítással kapcsolatban írják le; (2) a jövőbeli félelmeik 
leginkább a munkához és családi problémákhoz, valamint saját egészségükkel összefüg
gő kérdésekhez kapcsolódnak; (3) feltételezhető, hogy egy adott remény és/vagy félelem 
időbeli kiteijedése (mennyire közeli, illetve távoli), valamint az adott vágy és/vagy féle
lem kontrollálása között szoros kapcsolat tételezhető fel. Vagyis minél közelebbinek 
vélnek valamely reményt/félelmet, annál inkább fogják úgy találni, hogy képesek ezek 
bekövetkezését kontroll alatt tartani; (4) nemek közötti különbségeket lehet találni a re
mények, illetve félelmek tartalmait illetően. Míg a lányok inkább a családra összponto
sítanak, a fiúk esetében a karrierre, hivatásra helyeződik a hangsúly. Ez tulajdonképpen a 
társadalmi sztereotípiák visszatükröződése is egyben (lásd Eagly és Steffen, 1984). El
méleti modellünkkel összhangban ugyanakkor a családi szocializáció és a jövő-orientá
ció összefüggését illetően úgy véltük, hogy (1) egy harmonikus, támogató családi háttér
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segíti az iskoláztatással, jövőbeni családdal és munkával kapcsolatos reményeket, terve
ket kialakítani; (2) ugyanakkor egy korlátozó, konfliktusos családi háttér mellett inkább 
a félelmek súlya lesz a domináns a reményekkel szemben mind az iskoláztatás, mind a 
munka és a család vonatkozásában.

Módszerek

Vizsgálati személyek

A vizsgálatban 145 fő vett részt (életkoruk 17-21 év közötti; M=20,4 év; SD=1,90), 
közülük 74 férfi és 71 nő. Mindannyian teljes családban nevelkedtek. Mindegyik vizs
gálati személy különböző gimnáziumokban, illetve felsőfokú tanintézetekben tanult. A 
vizsgálatban való részvétel önkéntes volt, az adatgyűjtés személyenként történt.

Mérőeszközök

A megkérdezettek a szülői nevelési eljárásokról retrospektiven számoltak be a Csalá
di Szocializáció Kérdőív alapján (Dalbert és Goch, 1997), amit már több hazai vizsgá
latban is sikeresen alkalmaztunk (lásd Sallay és Dalbert, 2002). A kérdőív dimenziói 
magukban foglalják a családi légkört (szabály-orientált, illetve konfliktusos), valamint a 
szülői nevelési célokat, attitűdöket és stílusokat. A kérdőív kitöltésekor a személyeket 
arra kérik, gondoljanak vissza arra az időszakra, amikor kb. 12-14 évesek voltak, s sze
mélyes emlékeik alapján válaszoljanak a kérdőív egyes állításaira. A családi légkört mé
rő dimenziók mellett külön-külön skálák mérik fel az apai és anyai nevelést ugyanazok
ban a dimenziókban. A következő nyolc skálát alkalmaztuk: szabály-orientált családi 
légkör (4 állítás; a= 0,81; pl. „Családunkban a szabályokat szigorúan be kellett tarta
ni.”); konfliktusos családi légkör (5 állítás; a=0,83; pl. „Rengeteg veszekedés volt ott
hon.”); manipulativ nevelési attitűd (3 állítás az apára; a=0,69; 3 állítás az anyára; 
a=0,77; pl. „Édesanyám/édesapám időnként mondta, hogy több tekintettel lehetnék 
rá.”); következetes nevelési attitűd (2 állítás az apára; r=0,43, p<0,01; 2 állítás az anyára; 
r=0,25, p<0,01; pl. „Ha édesanyám/édesapám megtiltott nekem valamit, tehettem, amit 
akartam, kitartott álláspontja mellett.”); inkonzisztens nevelési stílus (2 állítás az apára; 
r=0,78, p<0,01; 2 állítás az anyára; r=0,66, p<0,01; pl. „Édesanyám/édesapám összeszi
dott anélkül, hogy tudtam volna, miért.”); támogató nevelési stílus (3 állítás az apára; 
a=0,79; 3 állítás az anyára; cc=0,72 ; pl. „Édesanyám/édesapám ugyanúgy meghallgatta 
a véleményemet, mint egy felnőttét.”); büntető nevelési stílus (2 állítás az apára; r=0,84, 
p<0,01; 2 állítás az anyára; r=0,55, p<0,01; pl. „Édesanyám/édesapám dühös lett, ha 
visszabeszéltem neki.”); autonómia mint nevelési cél (3 állítás az apára; a=0,65; 2 állítás 
az anyára; r=0,34, p<0,01; pl. „Édesanyám/édesapám azt akarta, hogy önmagam dönt- 
sem el, hogy hova akarok utazni a szünidőben.”); konformitás mint nevelési cél (3 állítás 
az apára; oc=0,65; 2 állítás az anyára; r=0,34, p<0,01; pl. „Édesanyám/édesapám azt 
akarta, hogy mindig kövessem a tanár utasításait.”). Az egyes állításokra egy hatfokú,
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Likert-típusú skálán kell válaszolni (1: egyáltalán nem jellemző; 6: teljes mértékben jel
lemző).

A jövő-orientáció mérésére a Nurmi és mtsai által kifejlesztett Jövő-orientáció Kér
dőív rövidített változatát használtuk fel (Nurmi, Seginer és Poole, 1990). A személyek 
feladata az, hogy leírják négy jövővel kapcsolatos reményüket, illetve félelmüket. Le 
kell írniuk azt is, hogy véleményük szerint a felsorolt lehetőség hány éves korukban fog 
bekövetkezni (idői kiterjedés), valamint egy ötfokú, Likert-típusú skálán azt is meg kell 
jelölniük, hogy véleményük szerint az egyes lehetőségek bekövetkezését mennyiben ké
pesek kontrollálni (1: egyáltalán nem, 5: teljes mértékben).

Az adatok feldolgozása két lépésben történt. Először a szülői nevelési dimenziók 
struktúrájának feltárása történt meg másodrendű faktoranalízis révén annak érdekében, 
hogy e dimenziók szerveződéséről és mintázatáról képet nyerhessünk. Ezt követően azt 
vizsgáltuk meg, hogy a felsorolt remények és félelmek tartalmi elemzése milyen elren
deződést mutat a Nurmi által megadott kategóriák alapján. Mind a remények, mind a fé
lelmek esetében ugyanazok a tartalmi kategóriák szerepelnek a Nurmi által közölt kézi
könyvben, s ez a kódolást nagyon megkönnyíti. Jelen vizsgálatban a kódolók közötti 
egyetértés mértéke 91% volt, s ez alapján lehetőség nyílt az adatok további feldolgozásá
ra, mivel a kódolók közötti nagy fokú egyezés magas megbízhatóságot jelent.

A fenti alapadatok birtokában arra kerestünk választ, hogy vannak-e nemek közötti 
különbségek akár a szülői nevelési dimenziók, akár a jövő-orientáció egyes aspektusai
ban (tartalmak, idői kiterjedés és kontroll képessége).

Végül a szülői nevelési dimenziók és a jövő-orientáció leggyakrabban említett kate
góriái között hierarchikus regresszió-elemzés mutatott rá a fennálló összefüggésekre. A 
továbbiakban részletesen bemutatjuk az eredményeket.

Eredmények

A szülői nevelési dimenziók strukturálódása

Másodrendű faktoranalízis lehetővé teszi a a szülői nevelési dimenziók mintázatának 
leírását, ami megmutatja e dimenziók mögöttes strukturálódását. Az elemzés során a két
faktoros megoldás tűnt a leginkább megfelelőnek (sajátértékek: 1: 4,915, 2: 2,614), ezek 
a varianciának mintegy 47%-át magyarázták. Az eredményeket az 1. táblázat szemlélteti.

Az első faktor, amely a variancia 24%-át magyarázza, a konfliktusos családi klímát 
mutatja be, amit a szülők inkonzisztens attitűdje, manipulativ stílusa, a támogatás hiá
nya, s az autonómia mint nevelési cél tagadása jellemez. A második faktor, amely a va
riancia további 23%-át magyarázza, a szabályorientált családi légkört ábrázolja, amit a 
szülők büntető attitűdje, a konformitás mint nevelési cél hangsúlyozása, s a következetes 
attitűdök dominanciája szemléltet.
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1. táblázat. Másodrendű faktoranalízis a szülői nevelés dimenzióira (l >0,30)

Szülői nevelési dimenziók 1. faktor 2. faktor
Konfliktusos családi légkör 0,74
Anya inkonzisztens nevelési stílusa 0,71
Anya manipulativ nevelési attitűdje 0,70
Apa támogató nevelési stílusa -0,65
Anya támogató nevelési stílusa -0,64
Apa manipulativ nevelési attitűdje 0,62 0,31
Apai nevelési cél: autonómia -0,61
Anyai nevelési cél: autonómia -0,57
Apa inkonzisztens nevelési stílusa 0,52 0,30
Apa büntető nevelési stílusa 0,79
Apai nevelési cél: konformitás 0,78
Apa következetes nevelési attitűdje 0,73
Anyai nevelési cél: konformitás 0,68
Anya büntető nevelési stílusa 0,65
Szabályorientált családi légkör 0,64
Anya következetes nevelési attitűdje 0,59

M egjegyzés. A faktorsúlyok > |.50| vastag szedéssel vannak feltüntetve.

A jövő-orientáció tartalmi sajátosságai

A leggyakrabban említett tartalmak százalékos megoszlását az egyes kategóriákban a 
2. táblázat mutatja.

2. táblázat. A leírásokban szereplő tartalmi kategóriák gyakorisága százalékos előfor
dulásban

Tartalmi kategóriák Remények Félelmek
Fiúk Lányok Fiúk Lányok

Oktatás, tanulás 33 35
Munka 34 40 16 14
Család 39 47 14 22
Barátok 16 9
Saját egészségi állapot 13 11
Szülők egészségi állapota 9 9
Birtokolt javak 25 15
Self-releváns jellemzők 12 12
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A leggyakrabban említett remények a családhoz (pl. „legyen egy szerető, megértő 
társam”), munkához (pl. ,jó munkahelyen elhelyezkedni”), oktatáshoz (pl. „szeretnék 
megtanulni gitározni”), birtokolt javakhoz (pl. „szeretnék egy házat szép kerttel”) és ba
rátokhoz (pl. „szeretném a kapcsolatot továbbra is tartani barátaimmal”) kapcsolódnak. 
Ami a félelmeket illeti, a leggyakrabban a jövőbeni családhoz (pl. „nem találok megfe
lelő társat”), saját egészségi állapothoz (pl. „baleset ér”), munkához (pl. „nem találok 
megfelelő állást”), valamint self-releváns tartalmakhoz (pl. „boldogtalan, magányos le
szek”) és a szülők egészségi állapotához (pl. „elveszítem a szeretteimet”) fűződnek. Az 
adott remények/félelmek, ezek időbeli kiterjedése (mennyire közelinek, ill. távolinak 
látja a személy az adott vágy, illetve félelem megvalósulását) és kontrollálásának képes
sége közötti korrelációkat szintén megvizsgáltuk. Érdekes módon a jövő-orientáció tar
talmainak ezekkel az aspektusokkal való kapcsolatai viszonylag függetlennek tűntek 
egymástól. Szignifikáns összefüggéseket csupán néhány esetben sikerült kimutatni: a jö
vőbeni tanulmányok és ennek kontrollja (r=0,23, p<0,05), a jövőbeni birtokolt javak 
időbeli kiterjedése és ennek kontrollja (r=0,48, p<0,01), a jövőbeni oktatással kapcsola
tos félelmek és ennek kontrolljának a hiánya (r=-0,62, p<0,01), a jövőbeni munkával 
kapcsolatos félelmek s ezek időbeli kiterjedése (r=-0,36, p<0,05), végül a jövőbeni csa
láddal kapcsolatos félelmek s ennek kontrolljának hiánya (r=-0,40, p<0,05). Vagyis idő
ben minél közelebbiek voltak a tanulmányokkal, jövőbeni javak birtoklásával kapcsola
tos remények, annál inkább úgy vélték a személyek, hogy képesek ezt kontroll alatt tar
tani, de minél távolabbiak voltak a remények a munkával és családdal kapcsolatosan, 
annál kevésbé érezték úgy, hogy képesek ezeket kontrollálni.

Átlagos különbségek a szülői nevelési dimenziókban és a jövő-orientációban a 
nemek között

A szülői nevelés dimenziói közül csupán két dimenzióban találtunk szignifikáns elté
rést a fiúk és lányok között az egyszempontos variancia-analízis alapján. Eszerint a fiúk 
manipulatívabbnak látták édesapjukat, mint a lányok (F(l, 119)=5,945; p<0,016; 
Mfui=2,40; SDfi|j=l,06; Mlány=l,97; SDiány=0,87), a lányok pedig nagyobb támogatásról 
számoltak be az anya részéről (F(l, 123)=8,494; p<0,004; Mnú=4,63; SDr,,-0.79; 
Miány=5,09; SD|ány=0,93). A jövőbeni reményekkel kapcsolatosan a fiúk tűntek szignifi
kánsan bizakodóbbnak (F(l, 26)=5,926; p<0,022; Mnú=32,59; SDp„= 10,71: Ми„у=23,90; 
SDuny=4.33). de a lányok -  bár csak tendencia szintjén -  jobban aggódtak saját jövőbeni 
egészségi állapotukat illetően (F(l, 37)=3,329; p<0,076; Mm,=41,60; SDfi„= 18.00: 
Miány=56,l 1; SDMny=30,13). A munkával kapcsolatos félelmek időbeli kiterjedésére néz
ve a fiúk az aktuális jelenhez közelebbi, míg a lányok -  ismét tendenciaszerűen -  távo
labbi időpontot jelöltek meg (F(l, 30)=4,122; p<0,052; Mfiú=3,00; SDr,-,-2.97: 
Miány=5,67; SDiány=4,27). Végül a kontroll képességével kapcsolatosan szintén csak 
egyetlen szignifikáns eltérés bukkant fel, nevezetesen a lányok voltak azok, akik úgy 
vélték, hogy jobban képesek kontroll alatt tartani a self-releváns témákkal kapcsolatos 
félelmeiket (F(l, 24)=7,978; p<0,010; Mr.ú=2,62; SDnú=0,87; М„-у=3.50: SDiány=0,67).
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A szülői nevelés és a jövő-orientáció összefüggései

Összhangban a tanulmány elején ismertetett elméleti modellel, hierarchikus reg
resszióelemzéssel tártuk fel az összefüggéseket, amelyek szignifikáns eredményeit a 3. 
táblázat mutatja. Az elemzéseknél külön-külön történt az egyes jövő-orientációs kategó
riák mint célváltozók vizsgálata. Az első blokkban a nemek, a másodikban a szülői ne
velési dimenziók, a harmadikban pedig a nemek és nevelési eljárások interakciói szere
peltek. Azok az interakciós kifejezések, amelyek nem voltak szignifikánsak, s nem tártak 
fel szignifikáns fő hatást, a későbbiek során nem voltak részei a regressziós egyenletnek. 
Emellett a fő hatásokat csak akkor fogadtuk el, ha szignifikáns korrelációban álltak a 
függő változóval.

3. táblázat. A jövő-orientáció összetevőinek regresszióelemzése a nemek valamint a szü
lői nevelés fiiggvényében

Változók R R2-változás i I e.
Családdal kapcsolatos remények (FtoUi (2,92)= 6,107; p£0,004

Anyai támogató nevelési stílus 0,23 0,06 -3,84 -2,94 0,004
Apai nevelési cél: konformitás 0,35 0,12 -2,79 -2,58 0,012
Konstans 57,86

Barátokkal kapcsolatos remények (F10U| (2,26)= 5,807; p £0,009
Nemek 0,44 0,19 -7,94 -2,37 0,026
Anyai nevelési cél: konformitás 0,58 0,33 -3,50 -2,19 0,039
Konstans 42,15

Munkával kapcsolatos remények időbeli kiterjedése (F,,*,, (1,78)=7,806; p£0,007
Inkonzisztens apai nevelési attitűd 0,30 0,09 1,12 2,79 0,007
Konstans 3,83

Családdal kapcsolatos remények időbeli kiterjedése (Fmui (4 ,90)=4,497; p£0,002
Konfliktusos családi légkör 0,25 0,06 1,03 2,74 0,007
Szabályorientált családi légkör 0,28 0,08 0,83
Nemek 0,30 0,09 7,65
Nemek x Szabályorientált családi 0,42 0,17 -2,19 0,005
légkör
Konstans 0,88

Családdal kapcsolatos félelmek időbeli kiterjedése (FloUi (1,31)=10,908; p£0,002
Következetes apai nevelési attitűd 0,52 0,27 3,24 3,30 0,002
Konstans -3,90

Szülők egészségével kapcsolatos félelmek időbeli kiterjedése (Fl0ui (1 ,9)=13,787; p£0,006
Anyai nevelési cél: konformitás 0,80 0,63 -15,55 -3,71 0,006
Konstans 54,26

Self-releváns témákkal kapcsolatos félelmek időbeli kiterjedése (Fuui (1 ,23)=5,467; p£0,029
Anyai támogató nevelési attitűd 0,45 0,20 -3,52 -2,34 0,029
Konstans 22,24
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A családdal kapcsolatos reményeket, mint tartalmakat két fő hatás jósolta be, ezek 
együttesen a variancia 12%-át magyarázták. Minél inkább bizonyult az anya támogató
nak és az apa nevelési célja minél hangsúlyozottabban a konformitás volt, annál kevésbé 
említették leírásaikban a személyek a saját, jövőbeni családjukkal kapcsolatos reményei
ket. A barátokkal kapcsolatos remények tartalmi kategóriáját illetően szintén két fő ha
tást mutattunk ki, amelyek együttesen a variancia 33%-át magyarázták. A nemek hatása 
önmagában is már 19% magyarázó erővel bírt, s ehhez járult az anyai konformitás mint 
nevelési cél további 14%-kal. Vagyis ha a megkérdezett személy fiú, s édesanyja minél 
kevésbé a konformitás irányába neveli, annál inkább fontos lesz számára a barátainak 
említése, tehát annál többször tett erről említést a vizsgálat során.

A többi szignifikáns eredmény mind az időbeli kiterjedéssel hozható összefüggésbe. 
A munkával kapcsolatos remények időbeli kiterjedését az inkonzisztens apai nevelési at
titűd jósolta be, a varianciának mintegy 9%-át magyarázva. Minél inkonzisztensebbnek 
észlelték a személyek az apa attitűdjét, annál távolabbi időpontra gondolták megvalósul
ni munkával kapcsolatos vágyaikat. A családdal kapcsolatos remények időbeli kiteijedé- 
sét részben az átélt konfliktusos családi légkör, részben pedig a nemek és a szabályori
entált családi légkör interakciója határozta meg, magyarázva a variancia 17%-át. Minél 
konfliktusmentesebbnek észlelték a személyek saját családi légkörüket, s ha ráadásul, 
egy kifejezetten szabály-orientált családi légkörben nevelt lányok voltak, annál inkább 
úgy érezték, hogy saját jövőbeni családjukkal kapcsolatos reményeik csak később fog
nak realizálódni (űfiúk=0,38, b]inyoii= -1,37; 2. ábra).

-fiú

-lány

2. ábra
A nemek és a szabályorientált családi klíma interakciójának hatása a családdal 

kapcsolatos remények idői kiterjedésére

Ehhez szorosan kapcsolódik a családdal kapcsolatos félelmek időbeli kiterjedése is. 
Ebben az esetben a következetes apai nevelési attitűd jelentette az egyetlen bejósló té
nyezőt, s ez az attitűd a variancia 27%-át magyarázta. Minél következetesebbnek tartot
ták édesapjuk attitűdjét a személyek, annál távolibbnak tartották a sajt, jövőbeni család
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jukkái kapcsolatos félelmeik bekövetkezését. A szülők egészségével kapcsolatos félel
mek időbeli kiterjedését az anyai konformitás mint nevelési cél határozta meg, a varian- 
cia 63%-át magyarázva. Minél inkább a konformitás felé hajlott az édesanya a megkér
dezettek szerint, annál közelebbinek érezték időben a személyek a szülők egészségével 
kapcsolatos félelmeiket. Végül szintén szignifikáns főhatást sikerült kimutatni a self-re- 
leváns témákkal kapcsolatos félelmek időbeli kiterjedésére vonatkozóan. Itt az anyai tá
mogató attitűd 20%-os magyarázó erővel rendelkezett. Minél támogatóbbnak tartották a 
személyek édesanyjukat, annál későbbi időpontra tették self-releváns témákkal kap
csolatos félelmeik jelentkezését.

Összegzés

Vizsgálatunkban a szülői nevelés és a jövő-orientáció kapcsolatát tártuk fel. Mivel hazai 
viszonyok között az ilyen jellegű kutatások száma viszonylag kevés, ezért lényeges 
ezeknek az összefüggéseknek a feltérképezése nem csupán a serdülők és fiatalok, hanem 
a pedagógusok számára is, hiszen a család mellett az iskola játszik fontos szerepet ab
ban, hogy a következő generáció jövőképe miképp alakul, s mennyiben sikerül reális 
célkitűzéseket kialakítania.

A vizsgálatban szereplő szülői nevelési dimenziók két alapvető családtípusba rende
ződtek,a szabályorientált és a konfliktusos családi légkört bemutató mintákba, amelyek 
korábbi vizsgálati eredményekkel nagyfokú hasonlóságot mutatnak (lásd Sallay és 
Dalbert, 2002). A jelen kutatásban a fiúk manipulatívabbnak észlelték édesanyjukat, 
mint édesapjukat, a lányok pedig úgy vélték, hogy édesanyjuktól több támogatást kap
nak, mint édesapjuktól. Ez a nemek közötti különbség korábbi vizsgálatainkkal egybe
vág (Sallay és Dalbert, 2001). A jövő-orientáció tartalmi kategóriáinak előfordulási gya
korisága ugyancsak összhangot mutat az első hipotézissel, s egyben egy több országot 
magában foglaló felmérés eredményeivel is, ami szerint a leggyakoribb remények az 
oktatáshoz, munkához, illetve családhoz fűződnek (Nurmi, Poole és Seginer, 1995). Ez 
jól mutatja, hogy a fiatalok életében ezek a területek jelentik vágyaik legfontosabb irá
nyát. Ami a jövőbeni félelmeket illeti, az előbb említett kultúraközi vizsgálathoz viszo
nyítva -  ahol finn, izraeli és ausztrál fiatalok jövő-orientációjának összehasonlítása sze
repelt -  a magyarokra tipikusnak bizonyult a szülők egészségi állapotával, illetve self- 
releváns jellemzőkkel kapcsolatos félelmek megjelenése, noha a leggyakrabban említett 
félelmek a magyarok esetében is a munkához, családhoz és saját egészségi állapothoz 
tartoztak, ahogyan azt a 2. hipotézisünk is feltételezte. Az, hogy a szülők egészségi álla
pota miért bizonyult jelentősnek, e vizsgálat alapján önmagában még nem állapítható 
meg, minthogy az sem, hogy a személyek önmagukkal, személyiségükkel kapcsolatos 
félelmeiket milyen okból kezelték kiemelt módon.

A jövő-orientáció egyes aspektusainak egymással való kapcsolata egy eddig vi
szonylag kevéssé kutatott terület. A tanulmányban bemutatott eredmények azt jelzik, 
hogy a személyek úgy vélik, többnyire azokat a célokat (reményeket és félelmeket) ké
pesek kontroll alatt tartani, amelyek időben közelebb esnek a jelenhez; a távolabbi ter
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vek, célok megvalósulása több bizonytalanságot sejtet. A kapott eredmények tendenciá
jukban tehát alátámasztják a 3. hipotézist.

A nemek között viszonylag kevés eltérés volt kimutatható a jövő-orientáció tartal
mainak, időbeli kiterjedésének és kontrolljának vonatkozásában, s ezzel a 4. hipotézis 
nyert bizonyítást. A fiúk reményei között szignifikánsan erőteljesebben jelentkezett a ba
rátok, baráti kapcsolatok fenntartása, de ugyanakkor ezt nem kísérte a családi kapcsola
tok háttérbe kerülése. Az, hogy a lányoknál miért nem kapott ilyen szerepet a barátok jö
vőbeni jelenléte, talán a fokozott partnerkeresés, illetve a család iránti elsődleges vagy 
természetes igény jelentkezésével hozható összefüggésbe, ám összességében ez nem je
lent elegendő indoklást. További feltáró jellegű elemzésekre lenne ahhoz szükség, hogy 
pontosabban megvilágítsuk ezeknek az eredményeknek a hátterét és okait. A fiúk voltak 
szintén azok, akik úgy vélték, hogy a munkával kapcsolatos félelmeik közelebbi idő
pontban fognak jelentkezni -  mintegy 2,6 évvel hamarabb -  mint a lányoknál. E mögött 
leginkább az állhat, hogy a fiúk karrierjük építését jóval korábbi időpontra teszik (való
színűleg hamarabb akarnak elérni magasabb státuszt és pozíciót), mint a lányok. Viszont 
a lányok érezték „erősebbnek” magukat, amikor saját énjükkel kapcsolatos félelmeiket, 
szorongásaikat kellett kontroll alatt tartaniuk. Ez utalhat arra, hogy a lányok talán 
könnyebben vallják be önmaguk számára gyengeségeiket, hibáikat, s ez már önmagában 
is segíthet a gyengeségek és hibák legyőzésében.

Végül az elemzések végső célja annak a kimutatása volt, hogy a szülői nevelési eljá
rások közvetlenül szerepet játszanak a jövő-orientáció formálásában -  természetesen 
másfajta hatásokat kifejtve egy szabályorientált, illetve konfliktusos családi háttér ese
tén. A tartalmi kategóriák közül a családdal és a barátokkal kapcsolatos remények meg
jelenését valóban befolyásolták a percipiált szülői nevelési eljárások. A családdal kap
csolatos reményeket illetően a fokozott anyai támogatás és az apa konformitást hangsú
lyozó nevelési célja bumerángként ütött vissza -  gátolva azt, hogy a fiatalok családdal 
kapcsolatos vágyaik kifejezésre jussanak. Úgy tűnik, hogy ha túlzottan sok támogatást, 
melegséget nyújt az anya, az apa pedig túlzottan tradicionális elveket képvisel, ez inkább 
taszító hatású. A konformitás mint nevelési cél kedvezőtlen hatása a barátokkal kapcso
latos remények esetében is észlelhető: minél inkább konformitásra nevel az anya, ennek 
annál kedvezőtlenebb lesz a hatása a barátokkal kapcsolatos remények megjelenésének 
gyakoriságára, különösen akkor, ha a megkérdezettek fiúk. Valószínű, hogy a konformi
tás mint nevelési cél nagyobb „röghöz kötöttséget” képvisel, s innen eredhet kedvezőtlen 
hatása. Ugyanez a kedvezőtlen hatás nyilvánul meg a szülők egészségi állapotával kap
csolatos félelmek jelentkezésében is: ha fokozott a konformitásra való nevelés, a fiatalok 
hamarabb kezdenek el aggódni a szülők egészségi állapota miatt s ez -  úgy tűnik -  füg
getlen attól, hogy a szülők konkrét egészségi állapota ezt valóban indokolja-e.

A remények időbeli kiteijedését (valamilyen adott tartalom realizálódásának közeli, 
illetve távolabbi esélyét) szintén befolyásolták a szülői nevelés vizsgált dimenziói. A 
munka esetében az apai nevelés kedvezőtlen befolyása volt megfigyelhető, míg a család 
tekintetében a vágyak időbeli eltolódását az idézte elő, ha a családra konfliktusos háttér 
volt jellemző. Mindehhez egy további, interakciós hatás is hozzájárult: ha a lányokat túl
zott szabálykövetésre nevelték, ennek az lett az eredménye, hogy a megkérdezettek úgy 
érezték, a családdal kapcsolatos reményeik csak jóval később fognak megvalósulni, mint
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a fiúk vagy azok, akiket kevéssé neveltek ilyen módon. A következetesség mint nevelési 
attitűd kedvező hatása jól megfigyelhető volt a családdal kapcsolatos félelmek időbeli 
kiterjedésében: ez az attitűd megakadályozta azt, hogy ezek az aggodalmak már a közeli 
jövőben jelentkezzenek. Az anya támogató attitűdjének pozitív hatása pedig a selfhez 
kapcsolódó félelmek későbbi időpontra való áttevődését eredményezte.

Összességében megállapítható tehát, hogy a következetes és megfelelő szintű támo
gató attitűdök, a harmonikus családi légkör elősegítik azt, hogy a fiatalok jövővel kap
csolatos reményei, s ezek idői kiterjedése megfelelően alakuljon. Ezzel szemben kedve
zőtlen hatása van a konformitásra való nevelésnek, a túlzott szabályorientáltságnak épp
úgy, mint az anya túlzottan ragaszkodó, támogató attitűdjének.

Vizsgálatunk alapján összességében úgy tűnik, hogy a családban személyesen meg
tapasztalt és átélt nevelési célok, attitűdök és stílusok elsősorban a családdal kapcsolatos 
remények és félelmek területén összpontosulnak, s ehhez képest a jövőbeni tanulmá
nyokkal, oktatással és munkával összefüggő elképzeléseket, vágyakat és félelmeket vi
szonylag kevéssé befolyásolják az előbb említett tényezők. Ez pedig arra utal, hogy fel
tehetőleg az iskolának, s a kortársaknak lehet az elsődleges a hatása a munkával és ta
nulással kapcsolatos aspirációk formálódásában -  vagyis a pedagógusok szerepe kitün
tetett ebben a folyamatban. Az, hogy a pedagógusok miképp, s hogyan lehetnek részesei 
a fiatalok jövő-orientációjának alakításában, a soron következő vizsgálatoknak kell fel
tárniuk.

Irodalom

Aunola, K.,Vanhatalo, O. és Sethi, R. (2001): Social background, values and parenting. Psykoloiga, 36. 148- 
158.

B arber, B. L. és Eccles, J. S. (1992): Long-term influence of divorce and single parenting on adolescent
family- and work-related values, behaviors, and aspirations. Psychological Bulletin, 111. 1. sz. 108-126.

Baumrind, D. (1978): Parental disciplinary patterns and social competence in children. Youth and Society. 9. 
239-276.

B om stein, M. H., Tamis-LeMonda, C. S., Pascual, L., Haynes, O. M., Painter, K. M., Galperin, C.Z. és 
Pécheux, G-M. (1996): Ideas about parenting in Argentina, France, and the United States. International 
Journal o f Behavioral Development. 19. 2. sz. 347-367.

Dalbert, C. és Goch, I. (1997): Gerechtigkeitserleben und familiale Sozialisation. In: Langfeldt, H.-P. (szerk.): 
Informationen, Programm, Abstracts. Landau: Verlag Empirische Pädagogik. 60.

Eagly, A. H. és Steffen, V. J. (1984): Gender stereotypes stem from the distribution of women and men in 
social roles. Journal o f Personality and Social Psychology. 46. 735-754.

Hagestad, G. O. (1984): The continuous bond: A dynamic, multigenerational perspective on parent-child
relations between adults. In: Perlmutter, M. (szerk.): Parent-child interaction and parent-child relations in 
child  development. The Minnesota Symposia on Child Psychology, 17. Erlbaum, London. 129-157.

Hartup, W. W. (1984): Commentary: Relationships and child development. In. Perlmutter, M. (szerk.): Parent- 
child  interaction and parent-child relations in child development. The Minnesota Symposia on Child 
Psychology 17. Erlbaum, London. 177-184.

4 0 2



A szülői nevelés hatása serdülők jövő-orientációjának alakulására

Herz, L. és Gullone, E. (1999): The relationship between self-esteem and parenting style: A cross-cultural 
comparison of Australian and Vietnamese Australian adolescents. Journal o f Cross-Cultural Psychology, 
30 .6 . sz. 742-761.

Hess, L. E. (1995): Changing family patterns in Western Europe: Opportunity and risk factors for adolescent 
development. In: Rutter, M. és Smith, D.J. (szerk.): Psychological Disorders in Young People: Time 
Trends and Their Cause. Wiley, Chicester. 124-150.

Hoffman, L. W. és Kloska, D. D. (1995): Parents’ gender-based attitudes toward marital roles and child 
rearing: Development and validation of new measures. Sex Roles, 32. 5-6. sz. 273-295.

Holden, G. W. és Edwards, L. A. (1989): Parental attitudes toward child rearing: Instruments, issues, and 
applications. Psychological Bulletin, 106. 29-58.

Honess, T. (2001): Future-orientation and meta-cognition in fam ily triads. -  Előadás az Európai 
Fejlődéslélektani Társaság 10. Konferenciáján, aug. 22-26. Uppsala, Svédország.

Leung, К., Lau, S. és Lam, W. L. (1998): Parenting styles and academie achievement: A cross-cultural study. 
Merill-Palmer Quarterly, 44. 2. sz. 157-172.

Maccoby, E. E. és Martin, J. A. (1983): Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In: 
Hetherington, E. M. (szerk.). Socialization, personality, and social development: Vol.4. Handbook o f  child 
psychology, Wiley, New York. 234-260.

Norman, C. C. (1999): Dispositional tendencies and cognitive processes in future-oriented motivation: A 
proposed model. Dissertation Abstracts International, Section B: The Sciencs and Engineering, 59 (8B): 
4541.

Nurmi, J. E. (1991): How do adolescents see their future? A review of the development of future orientation 
and planning. Developmental Review, 11. 1-59.

Nurmi, J. E. (1993): Adolescents’ development in an age-graded context: The role of personal beliefs, goals 
and strategies in the tackling of developmental tasks and standards. International Journal o f  Behavioural 
Development, 16. 169-189.

Nurmi, J. E. (1994): The development of future-orientation in a life-span context. In: Zaleski, Z. (szerk.): 
Psychology o f future orientation. Scientific Society of the Catholic University of Lublin, Lublin. 63-74.

Nurmi, J. E., Poole, M. E. és Seginer, R. (1995): Track and transitions -  A comparison of adolescent future- 
oriented goals, explorations, and commitments in Australia, Israel, and Finland. Internationa Journal o f 
Psychology, 30. 3. sz. 355-375.

Nurmi, J. E., Seginer, R. és Poole , M. E. (1995): Searching for the future in different environments: A 
comparison of Australian, Finnish and Israeli adolescents’ future orientations, explorations and 
commitments. In: Noack, P„ Hofer, M. és Youniss, J. (szerk.): Psychological responses to social change. 
Human development in changing environments, Walter de Gruyter, Berlin. 219-237.

Pulkkinen, L. (1990): Home atmosphere and adolescent future orientation. European Journal o f  Psychology o f 
Education, 5. 1. sz. 33-43.

Rose, G. M. (1999): Consumer socialization, parental style, and developmental timetables in the United States 
and Japan. Journal o f  Marketing, 63. 3. sz. 105-118.

Ryder, N. (1965): The cohort as a concept in the study o f social change. American Sociological Review, 30. 
843-861.

Sallay, H. és Dalbert, C. (2001): The development of world beliefs in relation to parental education: The
impact of being raised in one-parent and intact families. Elődás az Európai Fejlődéslélektani Társaság 10. 
Konferenciáján, Uppsala, Svédország, aug. 22-26.

Sallay, H. és Dalbert, C. (2002): Women’s perception of parenting: A German-Hungarian comparison. Applied 
Psychology in Hungary, 3-4. sz. 55-65.

Sallay Hedvig és MUnnich Á. (1999): Családi nevelési attitűdök percepciója és self-fejlödéssel való összefüg
gései. Magyar Pedagógia, 99. 2. sz. 157-175.

403



Sallay Hedvig

Scabini, E., Lanz, M. és Marta, E. (1999): Psychosocial adjustment and family relationships: A typology of 
Italian families with a late adolescent. Journal o f Youth and Adolescence. 28. 6. sz. 633-644.

Seginer, R. (1995): The hopes and fears o f anticipated adulthood: Adolescent future-orientation in cross- 
cultural context. In: Trommsdorf, G. (szerk.): Kinderheit und Jugend in Kulturvergleich. Juventa, 
Weesiheim. 225-247.

Steinberg, L. (1990): Autonomy, conflict and harmony in the family relationship. In: Feldman, S. és Elliott, G. 
(szerk.): At the threshold: the developing adolescent. Harvard University Press, London. 145-170.

W all, J., Corel), K. és Macintyre, M. (1999): Implications of social supports for adolescents’ education and 
career aspirations. Canadian Journal o f  Behavioural Science, 31. 2. sz. 63-71.

W alters, J. és Walters, L. H. (1980): Parent-child relationships: A review. Journal o f  Marriage and the Family, 
4 2 .4 . sz. 807-822.

ABSTRACT

HEDVIG SALLAY: THE IMPACT OF PARENTING ON THE DEVELOPMENT OF DOLESCENTS’
FUTURE-ORIENTATION

An important developmental task of adolescence and young adulthood is to think about and 
set future hopes, goals and expectations. In this pilot study the future orientation of 
Hungarian youngsters (N=145; mean age: 21.4 years) was explored in relation to parental 
education. Subjects filled in the short version of the Future-orientation Questionnaire (Nurmi, 
Poole & Seginer, 1995). Our results showed that subjects mentioned most frequently hopes 
related to education, future work, future family, friends and occupations. Regarding fears, 
they mostly gave descriptions o f future work, family, their own health status and self-relevant 
issues. The different aspects of future-orientation, i.e. contents, time extension and control 
were also analysed. The interrelation between these aspects revealed that subjects are able to 
control those goals (hopes and fears) that are closer to the present in time. Realising goals 
related to the more distant future always include more uncertainty. Only a few gender 
differences were observed in the aspects of future orientation. The main objective of the 
study was to reveal the role of parenting dimensions in the formation of future-orientation.
The results clearly show that hopes and fears relating to the family are the most important 
issues where parenting dimensions play an important role. The lack of a conflict-ridden 
family atmosphere and consistent parenting attitudes are considered to produce a pervasive 
effect on future-orientation. Other aspects of future-orientation, like education and future 
work, are supposed to be influenced by other socialising influences, e.g., school and peer 
relationships.
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KÖNYVEKRŐL

Takács Viola: Baranya megyei tanulók tudásstruktúrái
Iskolakultúra, Pécs, 2003. 197 o.

A pedagógiai kutatásmetodológiában különleges helyet foglalnak el a Galois gráfok. Egy zseniális, fiatalon el
hunyt francia matematikus, Evariste Galois (1811-1832) nevéhez fűződik a róla elnevezett elmélet kidolgozá
sa, mellyel az algebra csoportelméleti kutatásait alapozta meg.1 Az elméletet később újrafelfedezték és külön
böző területekre kezdték alkalmazni. Az elméletnek a pedagógiai kutatásra való alkalmazása három társada
lomkutató, Andor Csaba, Joó András és Mérő László (1997) érdeme. Munkájukra a neves ausztrál kutató John 
Keeves is felfigyelt, aki aztán grandiózus pedagógiai kutatásmetodológiájában a módszert közreadta. A hazai 
kutatók közül sikerrel alkalmazta a módszert Kádámé Fiilöp Judit (1985) különböző szövegek strukturális 
összehasonlító vizsgálatára.

A Galois módszer igazi alkalmazója, mondhatnánk „kisajátítója” azonban Takács Viola lett, akit ezért a 
szakmában sokan „Galois grófnőnek” neveznek -  amely kedveskedés jól jelzi kutató és módszer szerencsés ta
lálkozását. Már a nyolcvanas évek közepén megjelenik egy írása, amit több előadás követ a Darmstadti Tech
nikai Főiskolán (Takács, 1985). A témában az első összefoglaló könyve 2000-ben jelent meg melyben a mód
szer leírását és addigi -  a gráfokkal kapcsolatos -  kutatói tevékenységének a fontosabb stációit foglalta össze. 
Ezt a kötetet követte három évvel később a ,3aranya megyei tanulók tudásstruktúrái” című könyv. De most, a 
recenzió írása közben újralapozva a két könyvet jól eső meglepetéssel veszem észre, hogy a módszer alkalma
zása mára már mintha túlterjedt volna egy szűk szakmai körön, és így remélhető, hogy nemsokára beépül az 
egyetemeken tanított kutatásmetodológia rendszerébe. A Takács Viola és kutatói köre által eddig végzett 
Galois elemzések kiterjedtek különböző szövegek, a tanulók tudása és attitűdjei, a szociometria, a taneszköz 
beválások vizsgálatának a körére. A módszer matematikai apparátusa nem tűnik egyszerűnek, ami egyik oka 
lehet a módszer viszonylag lassú teijedésének. Viszont bizonyára segíti majd a módszer terjedését és szélesebb 
körben való alkalmazását az a számítógépes program, melynek fejlesztését Szigeti Márton 1999 óta végzi. (A 
programról a könyv utolsó fejezetében, a 169-190 oldalakon olvashatunk.) A kutatási témák további expanzi
ója így már reálisan megjósolható.

A felmérési adatokból felrajzolható Galois-gráfok a vizsgált tulajdonságok, jelenségek struktúráját jelení
tik meg. A Galois-gráfok eme jellegzetessége miatt a módszert mások fogalomanalízisnek vagy helyesebben 
strukturális analízisnek is nevezik. ,A rajzokról -  írja Takács Viola a könyv előszavában -  sok esetben 
könnyebben leolvasunk összefüggéseket (például sorrendeket), mint a sok-sok számot tartalmazó táblázatok
ból, de a legfőbb előny, hogy a számok helyett minőségeket mutatnak az ábrák, s ez esetenként olyan követ
keztetésre is alkalmat kínál, amely a statisztikai módszerből nem következik.” Engem a Galois-gráfok legin
kább a sokágú barokk csillárokra, néha kristályok molekularácsára emlékeztetnek. Esztétikai élvezetet okoz
nak.

A könyvben ismertetett Baranya megyei tudásfelmérés adatfelvételére a 7. és a 11. évfolyamok megyei 
reprezentatív mintáin 1999-ben került sor. A Baranya megyei vizsgálatban -  amint az szokásos -  a tanulók tu
dásának (tantárgyi ismeretek, megismerési képességek), a tantárgyak iránti attitűdjeiknek, és tanulási kömye- *

Magyar Nagylexikon, 1999. 8. kötet 450. o.
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zetük (osztály, iskola, család) jellegzetességeinek a felmérésére került sor. A felmérésben részben egy korábbi 
Csongrád megyei felmérés tesztjeit és kérdőíveit használták fel azzal a céllal, hogy a két vizsgálat között 
összehasonlításokat végezhessenek.

Országunkban örvendetesen elszaporodtak a nemzetközi, a hazai, sőt a megyei és iskola-felmérések, vizs
gálatok is. A Baranya megyei felm érés abba a nemes tradícióba illeszkedik, melyet -  mások mellett -  Nemes 
Ferenc (1987) és munkatársai úttörő jellegű Zala megyei, Orosz Sándor (1986) Veszprém megyei tantárgyi 
vizsgálatai, a Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék (a „szegedi műhely”) felmérései és vizsgálatai 
képviselnek. Mindezeknek köszönhetően ma már jelentős mennyiségű tapasztalat gyűlt össze a pedagógiai ér
tékelés terén.

Takács Viola a felmérés adatainak a felhasználásával nyolc területen rajzolt fel Galois-gráfokat, és vont le 
azokból következtetéseket. Ezek közül kedvcsinálás céljából kettőt mutatunk be.

Tantárgyi attitűdök -  Az általános iskolai tanulók 15 tantárgyat 7 tulajdonságpár (pl. könnyű -  nehéz, 
érdekes -  unalmas) szerint, minden tulajdonságpár esetén 5-ös skálán véleményezhettek. (A pozitív és a nega
tív választás kritériumát a kutató előzetesen rögzítette.) A tanulói válaszok alapján -  a megfelelő transzformá
ciók elvégzése után -  két gráf készült: külön a pozitív és külön a negatív választások szerint. Kiderült, hogy 
minden szempontból a legkedveltebb tantárgyak a számítástechnika és a biológia. (Mind a 7 tulajdonság sze
rin t pozitív.) Ennél érdekesebb a negatív tulajdonságok alapján felrajzolt gráf. Ez azt mutatja, hogy a legkevés
bé kedvelt tantárgyak a magyar nyelv és a fizika. A tanulók ezt a két tantárgyat egyhangúnak, fárasztónak, kel
lemetlennek (?), nehéznek és unalmasnak tartja. (7 tulajdonság közül 5 negatív.) Az összes többi tantárgy e két 
véglet között helyezkedik el. Kíváncsi voltam az angol nyelv iránti attitűdre. Hosszas bogarászás után (amely
hez nagyító is szükségeltetik) kiderült, hogy az angol nyelv ugyan változatos, kellemes (?), fontos, érdekes és 
hasznos (5 pozitív tulajdonság), de ugyanakkor fárasztó és nehéz (2 negatív tulajdonság). A középiskolai rész- 
vizsgálat szerint szintén a számítástechnika a legkedveltebb tantárgy (7 pozitív választás), de a biológia meg
ítélése többé már nem egységes. A legkevésbé kedvelt két tantárgy a fizika és a kémia. Mind a hét tulajdonság 
negatív oldalával jellemzik ezeket a tárgyakat a középiskolások. Végül fontos következtetés, ami szintén meg
egyezik más vizsgálatok eredményeivel (Csapó, 2000), hogy az általános iskola és a középiskola relációjában 
szinte minden tantárgy veszít a kedveltségéből. Takács Viola négy olyan tantárgyat talált, melynek a kedvelt- 
sége lényegesen nem változott (földrajz, matematika, nyelvtan, számítástechnika).

A következtetések egyik esetben sem  túlságosan váratlanok -  mint mondtuk -  más, ennél módszertanilag 
egyszerűbb vizsgálatokkal egybehangzó eredményeket kapunk. A különbség a Galois-gráfokkal végzett elem
zés javára mégis abban rejlik, hogy az a vizsgált jelenség lényegesen árnyaltabb, differenciáltabb megjeleníté
sére képes. Nemcsak azt tudhatjuk meg, hogy melyek a kedvelt és melyek a kevésbé kedvelt tantárgyak, hanem 
azt is, hogy feltehetően milyen tantárgyi tulajdonságok játszanak közre az attitűdök alakulásában. Hogy ezt 
m inél pontosabban tanulmányozhassuk természetesen szükséges a jelenséggel kapcsolatos tulajdonságok gon
dos és igazolt kiválasztása. Mit jelent például -  kérdezzük -  hogy egy tantárgy kellemes vagy kellemetlen? Ez, 
szerintem, ebben a kontextusban irreleváns tulajdonság.

Biológia tesztek megoldásának struktúrája2 -  Ha valaki még mindig kételkedne, hogy milyen nagy 
kognitív különbségek léteznek azonos életkorú és formálisan azonos évfolyamú osztályokba járó tanulók kö
zött, az tanulmányozza a felmért 23 általános iskolai 7. osztály tanulóinak a biológia teljesítményei alapján 
szerkesztett táblázatokat (2. melléklet) és a gráfokat (3. melléklet). Roppant tanulságos a gráf-sorozat -  szinte 
alig találni kicsit is hasonló ábrákat! (De azért ránézésre vannak kivételek is, például a 83-84-89, 88-91, 90- 
93, 96-105 ábrák. De ez a 23 ábrához képest nem túl sok.) A többi mind különböző. Pedig semmi más nem tör
tént, m int ami a tesztszerkesztésnél szokásos: minden egyes itemről annak tartalmi (szaktárgyi) meghatározá
sán túl azt is megbecsülték, hogy m egoldása milyen értelmi műveletet aktivizál. (A választék ebben az esetben: 
megnevezés, választás, osztályozás, leírás (definíció) és felsorolás.) A kutatók a nagyfokú különbségek kons- 
tatálásán túl még az itemek logikai összefüggéseire is találtak magyarázatot. Bebizonyosodott továbbá, hogy a

2 Társszerző: Géczi János
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leírás típusú értelmi feladatok bizonyultak a legnehezebbnek. (Ez persze további bizonyításra vár, hiszen a 
tesztben csak 3 item tartozott a leírás típusba.) Ugyanakkor megfontolandó a végkonklúziójuk: „ ...a  tanulók 
biológia tudása (úgy tűnik) nem az iskolai biológiatanítástól, de még csak nem is a köznapi élet tapasztalatai
tól, hanem a verbális képességektől függ.” (133 o.) Ez lehetne a verbalizmusba fúló iskola kritikája is.

Takács Viola hasznos és érdekes könyvet írt. Nem könnyű nyári olvasmány, de mégis megéri a fáradtsá
got. A könyv szerzőjének nem minden megállapításával kell egyetértenünk, de ugyanakkor jogos a felhívás az 
elgondolkodásra. Talán lehetett volna egyszerűbben és körültekintőbben írni, de az üzenet így is eljut azokhoz 
akiket ez a téma izgat és érdekel. Főleg a didaktika és a kutatásmódszertan iránt érdeklődő tanároknak, kuta
tóknak és doktorandusz hallgatóknak ajánljuk. És kívánjuk, hogy a szerző rövidesen újabb kötettel lepjen meg 
bennünket.
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Báthory Zoltán

Nagy Péter Tibor: Járszalag és aréna. Egyház és állam az oktatáspolitika erőteré
ben a 19. és 20. századi Magyarországon.
Budapest, Ú j Mandátum könyvkiadó, 2000

Nagy Péter Tibor -  előszava szerint -  nem monográfiának, hanem tanulmánygyűjteménynek szánta a kötetet. 
A tanulmányok ugyanakkor olyan módon egészítik ki, illetve olyan szisztematikusan követik egymást, hogy 
bátran akár monográfiaként is olvasható lenne a könyv. E monográfia a szélesebb értelemben vett egyház és az 
állami oktatáspolitika történetét dolgozza fel. „Szélesebb értelemben vett egyház” -  írtam, mert Nagy Péter Ti
bor e könyvben is alkalmazta azt a szakmai álláspontját, hogy az egyház nem pusztán a papok szervezete, ha
nem az egyházakhoz kisebb-nagyobb mértékben hozzátartozó, többé-kevésbé az egyes egyházak tanításait kö
vető hívők összessége is. Ennek következtében az egyes felekezeti csoportok iskolába járása, iskolázottsága 
ugyanúgy tárgya e kötetnek, mint az egyházak iskola- és hittanszervező tevékenysége, illetve az állami okta
táspolitikára, tantervpolitikára gyakorolt hatása.
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Ennek jegyében a kötet részletes adatokat tartalmaz az egyes felekezeti aggregátumok iskolázottságáról. 
M ivel mindkét szerző ugyanazokra a népszámlálási adatokra támaszkodik, az egyes aggregátumok iskolázott- 
sági sorrendjéről Nagy Péter Tibornál ugyanazt olvashatjuk, amit Karády Viktortól már tudunk. Nagy Péter Ti
bor  sajátos elemzési módszerei ugyanakkor új eredményekkel gazdagítják ismereteinket. Ezek egyike az úgy
nevezett „rejtett diakronitás”, azaz az egyes korcsoportok iskolázottságának elemzése, amely olyan időszakok 
középiskolai beiskolázását, illetve érettségiztetését teszi becsülhetővé, amikor a középiskolai végzettséget a 
népszámlálások még nem regisztrálták. A korcsoportok iskolázottságának összevetésével az apák és gyerme
keik nemzedéke is összehasonlíthatóvá válik. Ez végső soron az esélyhátrányok leküzdésének ütemét mutatja, s 
bizonyítja, hogy a hátrányos helyzetben lévő felekezeti/anyanyelvi csoportok analfabetizációs mutatói nem 
egyszerűen gyorsabban csökkennek, mint az átlag, de e csökkenés üteme az egyes felekezeteken belül még 
gyorsul is. Ebből az következik, hogy az ími-olvasni tudás esélyei szempontjából a dualizmuskori oktatásügy -  
a közhiedelemmel ellentétben -  például a leghátrányosabb helyzetű görögkeletieknek (románoknak, szerbek
nek) kifejezetten előnyös volt. (A románok, szerbek esélyhátránya a középfokon is csökken.) Nagy Péter Tibor 
érvelése szerint a románokra, szerbekre hátrányos dualizmuskori oktatás toposza éppolyan, mint a magyarokra 
hátrányos jozefinista politika toposza: nem mást takar ez a vélemény, mint az iskolafenntartó egyházak érde
keinek védelmét -  jelen esetben a nemzetiséghez, felekezethez tartozó egyének érdekeivel szemben is.

Az esélyhátrányok mások által bemutatott nyers adatai általában arról informálnak, hogy országosan vagy 
regionálisan mekkora a nemzetiségek írástudatlansági vagy iskolázottsági hátránya a magyarokkal szemben. 
Nagy Péter Tibor ezt a térképet statikusnak tartja, így nem metszetet, hanem folyamatot kíván bemutatni. En
nek eszköze nála a regionális adatok elemzése olyan sajátos mutatók segítségével, mint a magyarok „alfabeti- 
zációs” fölényének és tankötelezettség-teljesítési fölényének egymáshoz viszonyított különbsége, amely az 
esélyhátrányok leküzdéséről informál.

Az alsóközépfokú iskolázottság és a felsőközépfokú iskolázottság aránya a zsidók és az evangélikusok 
esetében egyértelműen piramismodellt mutat. Ez széles polgárosodásra utal. A görögkeletiek esetében az „osz- 
lop-modell” a tanítói-papi réteg viszonylag magas, a kispolgári réteg viszonylag alacsony arányát mutatja. Ez 
az ábrázolás az említett korcsoportos megközelítés révén többdimenzióssá válik, sőt e vonatkozásban ha nem is 
részleteződik, de feltűnik a regionális megközelítés lehetősége is.

A szerző részletesen bemutatja az egyházak és az állam viszonyát a népiskola- és a középiskola
politikában. E két fejezetben eltérőek a hangsúlyok. A népiskola-politika legfontosabb kérdése számára a 
tanügyigazgatási egyensúlyrendszer, illetve olyan alapvető alkotmányjogi fogalmak jelenléte és kapcsolata az 
oktatáspolitika területén, mint a tanszabadság és tankötelezettség, vallásszabadság és főkegyúri jog, az alapvető 
hatalmi ágak viszonyának hatása az állam-egyház-oktatás viszonyra. Természetesen külön elemzi a szerző az 
egyház szerepét a felekezeti iskolák és külön a nem felekezeti iskolák irányításában. E fejezetben nincsen szó a 
népoktatás tartalmi, tantervi kérdéseiről, illetve az iskolai nevelés (állampolgámevelés, erkölcstan) vallási 
meghatározottságának mértékéről és módjairól. Ezt a hiányt egy majdan megírandó monográfiának ki kellene 
küszöbölnie.

A középiskolai fejezet ezzel szemben kiegyensúlyozottan foglalkozik a tanügyigazgatás, az iskolafenntar
tás, a tantervpolitika, sőt, a tanításmódszertan állam-egyház viszonyt, illetve szekularizációt érintő kérdéseivel. 
Arról is részletes elemzés olvasható, hogy az új iskolatípusok (érettségit adó reáliskola, görög nélküli gimnázi
um, polgári iskola, felső kereskedelmi iskola) súlyának növekedése a „középfokú” végzettséggel rendelkezők 
körében megnöveli a nem egyházi iskolába jártak arányát.

A fejezetek sorrendjének logikája, hogy az analfabetizmus leküzdését és a középiskolázottság megszerzé
sét leíró oktatásszociológiai-társadalomtörténeti fejezetet magának a népiskolának és középiskolának oktatás
politikai-neveléstörténeti szempontú leírása követi. Ebből a logikából némileg kilóg, hogy a nemzetiségi kér
dés és az egyházpolitika összefüggéséről külön is értekezik a szerző. Ez azonban valószínűleg elkerülhetetlen, 
hiszen a görögkeleti egyházakhoz fűződő viszonyt alapvetően a nemzetiségi konfliktus határozza meg, ami az 
egyház-állam kapcsolat fő kérdéseitől független.
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A Horthy-korszakról egy empirikus és egy politikatörténeti fejezet szól, ezek azonban nem hasonlatosak a 
dualizmuskoriakhoz. A politikatörténeti fejezet fö kérdései immár az állami és az egyházi ideológia összefonó
dása az iskolai nevelésben, valamint az egyházak iskolafenntartó tevékenységének finanszírozhatatlansága. így 
kapcsolódnak össze olyan -  a történetírásban hagyományosan külön kezelt -  problémák, mint a keresztény
nemzeti eszmeiség, az egyházak és a politikai elit összefonódása, illetve a változás a tanügyigazgatásban. A 
könyv címe erre a legutóbbi változásra utal: az önfenntartásra egyre képtelenebb, de iskolarendszerük méretei
nek csökkentésére sem kész egyházak mindinkább az állami oktatáspolitika járszíilagjára kerülnek. így az 
egyházak az oktatáspolitikai arénában egyre kevésbé képesek az expandálódó tanügyigazgatással szembeni 
küzdelemre.

Az empirikus fejezet nem a felekezeti alul/felülreprezentáció elemzését folytatja, hanem a szekularizáció 
és vallásos nevelés problematikáját elemzi. Noha a korszak kereszténynek vallotta önmagát, és az iskolai val
láserkölcsi nevelést minden tekintetben elmélyítette, a szekularizált nevelés jegyeit mégis megtalálja a szerző: 
a szülök közötti vegyesházasság, a születésszabályozás, a válás, az egyházközségi tagság, a templomjárási 
gyakoriság, illetve a „vallásos neveltetés” hiánya -  utóbbi persze csak az akkori gyerekek mából visszatekintő 
emlékei alapján.

A koalíciós korszak oktatáspolitikai elemzése után az ötvenes évek hittanügyének részben politikatörténeti 
elemzésen, részben empirikus elemzésen alapuló leírása következik. E tanulmányok műfaji újdonsága az okta
táspolitikai szövegek „hermeneutikai” elemzése, azaz a manifeszt vagy potenciális érdekcsoportok beazonosí
tása az egyes szövegrészek mögött. Ilyen elemzett szöveg például az iskolaállamosítás parlamenti vitája vagy 
az 1950-es egyházakról szóló párthatározat. A hermeneutikai elemzésből az ún. „dogmatikus”, „ideológiavezé
relt” párthatározatokról szóló toposzok cáfolata, s az egyértelműen ,diatalmi érdekvezérelt” politikai diktatúra 
létének bizonyítása bontakozik ki.

A szerző tézise szerint a Kádár-korszak különféle politikai mozgásainak különbözőképpen kellett volna hat
niuk az iskolai hitoktatás arányának változására. Az egyházpolitika, a „világnézet-politika” , az oktatáspolitika 
tendenciáinak (a csökkenő represszió révén) a hittanoktatás arányának növekedéséhez kellett volna vezetniük. 
Annak, hogy a hitoktatásra járók aránya mégis csökkent, az az oka, hogy a mintaadó értelmiség és az új közép- 
osztályok a politikai hatalomtól való függetlenedésüket a fogyasztói társadalom felé fordulásban, illetve a mo
dem nyugati szellemi termékek fogyasztásában élték ki, s erre a jelenségre az egyházaknak semmilyen válaszuk 
nem volt. A szekularizációt a templomjáró szülök arányának rohamos csökkenésével is bizonyítja a szerző.

A kilencvenes évek három nemzedékének vallásosságáról szóló tanulmány azért illik jól bele egy történeti 
jellegű kötetbe, mert a három nemzedék vallásossága, illetve az egyes egyházi aktivitásokhoz való viszonya jól 
érzékelhetően kapcsolatban áll a szocializációjuk időpontjával. Az első nemzedék a még kötelező hittanra járó
kat, a második nemzedék a stabil szocializmus évtizedei alatt szocializálódottakat, a harmadik nemzedék a vál
ságban lévő, ideológiai arculatát vesztő késő Kádár-korszakban felnövekedetteket jelenti.

A kötet zárótanulmányai leírják az 1990-1994-es időszak két oktatáspolitikai alapfolyamatát, az egyházi 
iskolák újraindításával, illetve az iskolai hittannal kapcsolatos küzdelmeket. Ezek az írások kifejezetten politi
katörténeti szemléletűek, sajtó- és dokumentumelemzéseket tartalmaznak.

Természetesen a kötet egy része olyan tanulmányokon, írásokon alapul, amelyeket a szerző már különböző 
helyeken publikált. Minthogy azonban minden tanulmány alaposan átdolgozott, a könyv azok számára is ere
detinek tűnik, akik az elmúlt évek történeti, politikai és pedagógiai folyóiratait szorgalmasan olvasták.

A 2001 április 4-i állam-egyház-oktatás témakörben megrendezett tudományos konferencián Forray R. 
Katalin a kötet tudománymódszertani újdonságairól szólt, Karády Viktor a történetstatisztikai források újjáéle
désének fontos dokumentumaként üdvözölte a művet, Tomka Miklós pedig az elmúlt évtized vallásszociológiai 
irodalmának legjelentősebb alkotásának nevezte a kötetet, az egyidöben kiadott -  szintén Nagy Péter Tibor ál
tal szerkesztett -  Oktatáspolitika és vallásszabadság című tanulmánygyűjteménnyel együtt.

A mű értékéről összességében magam is osztom e véleményeket.

Szabó Lajos
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TRANSZFORMÁCIÓK AZ EURÓPAI OKTATÁSÜGYBEN 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÚJRAEGYESÍTETT 

NÉMETORSZÁGRA

Wolfgang Mitter
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Frankfurt am Main

Elméleti alapkérdések

Annak ellenére, hogy a transzformáció fogalma a társadalomtudományok területén már a
20. század harmincas éveiben előfordul, a Közép- és Kelet-Európábán zajló politikai és 
társadalmi változások kifejezésére csak a század utolsó harmadában terjedt el széles kör
ben. Azóta a szakirodalomban és a mindennapi publicisztikában igen gyakori és sokféle 
értelemben használatos.

A transzformáció, az átalakulás egy rendszene vonatkozó, egy történeti és egy föld
rajzi dimenziót foglal magába. E három dimenzió komplex interferenciák keltésével fo
nódik egybe. A tanulmány a fent említett komplex vita egyik szegmensét érinti, ami 
azonban mindhárom dimenzióban saját kontextusában értelmezendő (Mitter, 2002a).

A szisztematikus dimenzió az oktatási rendszeren mint társadalmi alrendszeren be
lül végbemenő fejlődésre vonatkozik, a történeti dimenzió tárgya a 80-as évek végén és 
90-es évek elején bekövetkezett rendszerváltás, a földrajzi dimenzió pedig a transzfor
mációk sajátos esetére, a kommunista blokk összeomlásából az NDK területén létrejövő 
új szövetségi államokra fókuszál. A három dimenzió mentén történő vizsgálódás azt 
mutatja, hogy az elméletből a gyakorlati megvalósulás felé tartó átmenet során az átala
kulás fogalma pluralizálódott, aminek a következménye, hogy manapság átalakulások
ról, átalakulási folyamatokról beszélünk.

Érdemes kiemelni a „Kelet-Németország”-ban lezajlódott folyamatokat, amik az 
egész Németországban zajló transzformációs folyamatok közé sorolhatóak, így bemuta
tásuk és értelmezésük csak az össznémet fejlődés tükrében képzelhető el. Ez indokolja -  
a fenti összefüggésben -  a kétdimenziós transzformáció fogalmának használatát, amivel 
azonban a fogalom dimenzionálása még nem zárult le.

A folyó és tervezett oktatási reformok hátterében ott munkálnak az állami monopóli
um relativizálásának azok a folyamatai, amelyek Európában a modem állam 18. századi 
megjelenése óta az oktatási rendszerre nézve meghatározóak. Éppen ezért elhatárolódom 
minden olyan kijelentéstől, amelyek a „modern állam szétesését” jövendölik. Mindezzel 
együtt a modern állam és vele az oktatási monopólium képezi vizsgálatom tárgyát. Az 
oktatásügy szuverenitásának globalizációja és a lokalizációja közötti ellentétre utalás
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éppúgy jelzi a vizsgálandó paradigmaváltást, mint az állam hatáskörén kívül és belül je
lentkező regionalizálódás.

A földrajzi dimenzió esetében felvetett kontextus-problematika a másik két dimenzi
óban is felvethető. A rendszerre vonatkozó dimenzió az oktatásügyre jellemző transzfor
mációk bevonását jelenti a tágabb társadalmi folyamatok értelmezési modelljébe, mint 
ahogy azt a modernizáció vagy a globalizáció fogalma leggyakrabban és bizonyára leg- 
hüebben tükrözi. A történeti dimenzió viszont a közép- és kelet-európai rendszerváltás 
kiváltó okaival szembesít, és ezáltal a modernizáció és tradíció közötti ellentéttel foglal
kozik.

Az alapkérdések azon célok meghatározására is kiterjednek, amelyekkel a szakiro
dalomban a transzformációs folyamatok elmélete és gyakorlata foglalkozik. így találko
zunk a piacgazdaság, civil társadalom és demokrácia (Mitter, 2002a) fogalmával. A 
részletekbe menő elemzések többek között a következő „másodlagos célok” azonosításá
ra törekszenek: a középosztály létrejötte (vagy újbóli kialakulása); a vallási mozgalmak 
és erők újbóli megerősödése; az etnikai és nemzeti kisebbségek -  az igények figyelem- 
bevételével (nemzeti és nemzetközi szinten) -  megjelenése és megszilárdulása; a kultu
rális öntudatban bekövetkezett változások (itt a kultúra szükebb értelemben az egyik tár
sadalmi alrendszer, amely magában foglalja az irodalmat, zenét, képzőművészetet és 
építészetet); az elit szerkezetében végbemenő változások és végül az egyéni és társadal
mi modellek átalakulása a család, tulajdon, munka és természet vonatkozásában. Az 
alapvető és másodlagos célok jelentőségével és összefüggéseivel foglalkozik a Claus 
Offe (1991) nevéhez fűződő „egyidejűség dilemmája”, valamint ide tartozik a kulturális 
identitás és a transzkulturális modernizáció viszonyát meghatározó dilemma is. A ké
sőbbiekben ezzel a problémakörrel utalunk vissza a modernizáció és a tradíció között 
húzódó ellentétre.

Az elméleti alapkérdések témakörén belül végül egy, a transzformációk történeti di
menziójába sorolható, és ezek lefolyásától illetve periodizálásától függő különleges 
problémát érintünk. Ez a probléma többé-kevésbé minden társadalmi alrendszerre, így az 
oktatási rendszerre is vonatkozik. A változások eufórikus várakozás légkörében kezdőd
nek, továbbá az alapvető és a másodlagos célokra egyaránt kiterjednek. A megvalósulást 
azonban nem csupán a célok felé haladó előrelépések határozzák meg, hanem a megtor
panások, a töredékesség, a visszalépések és azok a nyíltan vagy rejtetten újrasarjadó 
„egykori” beállítódások, magatartásformák, amelyeket már rég meghaladottnak hittek 
{Miner, 2002b). A posztkommunista Közép- és Kelet-Európábán végbemenő átfogó 
transzformációs folyamatokkal kapcsolatban César Birzea már 1996-ban felhívta a fi
gyelmet a dilemmára, melyet Viktor Karpov és Elena Lisovskaja 2001-ben az orosz ok
tatásügyben bekövetkező változásokra vonatkoztatott. Ez a dilemma, mint a modernizá
ció és a tradíció között húzódó ellentét egyik változata -  más következményektől elte
kintve -  különös jelentőségű a transzformációs folyamatok periodizálása és az említett 
célok megvalósítására irányuló „stabilizáció” remélt kiteljesedésének szempontjából. A 
fenti gondolatmenet ahhoz a megállapításhoz vezet, hogy minden „stabilizáció” hiányos, 
és „új” transzformációs folyamatokat indít el, amelyeknek -  ebben az összefüggésben -  
regresszív és ambivalens „ellenfolyamatok” is részét képezik.
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Az oktatásügy funkciói a transzformációs folyamatokban

A tanulmány második része egy általánosan elterjedt nézet cáfolatával foglalkozik, mi
szerint az oktatáspolitika és az oktatásügy funkciói a társadalmi folyamatokban -  így a 
transzformációkban is -másodlagosak, és csak arra korlátozódnak, hogy megvalósítsák, 
illetve elősegítsék {Mütter, 2002b) a szocioökonómiai és politikai alrendszerben hozott 
döntések által előre definiált követelményeket és eseményeket. A legújabb „transzfor
mációs szakirodalomban” számos esetben szembesülhetünk ezzel a feltételezéssel. Egy
felől ugyanis a politikai tanulmányok és gazdasági elemzések szerzői nemigen írnak ar
ról, hogy az oktatásügy milyen mértékben járul hozzá az átalakulásokhoz, másfelől vi
szont a neveléstudományi tanulmányok főleg az oktatáspolitikai fejlődés és a strukturális 
változások makroanalízisére helyezik a hangsúlyt, kevés figyelmet szentelve a mikroana- 
lízisre és a biográfiai kutatásra. A fent említett területeken végzett vizsgálatok ugyan 
fontosak és dicséretesek, mivel a politikai döntések szintjén segítenek megérteni az ese
ményeket és a trendeket, viszont nem nevezhetőek kielégítőnek, ha partes pro toto, az 
egész helyett a részeinek tekintik őket. A posztkommunista államokban végbemenő 
transzformációs folyamatokra vonatkozó vizsgálatok számos esetben jól példázzák e né
zet helytelenségét. A történelemben azonban sokkal inkább arra találunk példát, hogy az 
oktatásügy feladata túlmutat a kétségtelenül meglévő végrehajtó és támogató funkción, 
részben befolyásolja, illetve megelőzi a politikai, szociális és gazdasági változásokat.

Az emberi alapkészségeket a cselekvés és gondolkodás terén az átalakulás időszaká
ban igen erős kihívások érik. Ezek a kihívások főleg a politikai és gazdasági elit felé irá
nyulnak, de a „hétköznapi” polgárt sem hagyják érintetlenül, ami a szavazások és töme
ges demonstrációk alkalmával válik nyilvánvalóvá. Az emberi gondolkodás és cselekvés 
fajtái és mintái nagymértékben a „régi” rendszer oktatásügye által átöröklött hatásoktól 
függnek, amely hatások eredménye a családokban, az egyházakban (vagy más vallásos 
közösségekben), iskolákban, üzemekben, informális csoportokban és végezetül a tömeg
kommunikáció használatakor vagy az önképzés során nyilvánul meg. Az ilyen módon 
nevelt emberek e folyamatok eredményeként képességeiket és lehetőségeiket magukkal 
viszik az „új” rendszerbe -  vagy azokhoz csatlakoznak, akik feltartóztatni vagy akár ér
vényteleníteni akarják a változásokat. Az „új” rendszerrel szembeni ambivalens viszo
nyulásuk nem szűnik meg a politikai átalakulással és a „régi” rendszer összeomlásával, 
hanem mindaddig fennáll, amíg az „új” rendszer meg nem szilárdul, bár egy ilyen „vég
állapot” kérdésesnek tekinthető.

A funkciók kérdése után áttérünk azokra a személyekre és csoportokra, akik tevé
kenységük vagy státusuk révén részt vesznek az oktatásügy alakításában. Mint arra már 
a korábbiakban utaltunk, elsősorban a társadalmi elit tagjai érintettek: a politikusok (nem 
csak oktatásüggyel foglalkozó politikusok!), az oktatási apparátusban dolgozók, az isko
lai tanácsok és tanácsadó testületek tagjai és végül a közvetlenül érintettek csoportja: az 
iskolaigazgatók, a tanárok és nevelők. Ha megvizsgáljuk a posztkommunista „rendszer- 
váltó államokban” végbement reformokat, megállapíthatjuk, hogy az oktatásügy „szak
mai” képviselői egészen a legfelsőbb döntéshozókig az előző rezsim idején kezdték pá
lyafutásukat. Felvetődik a kérdés, hogy milyen mértékben fejlődött ki lojalitásuk vagy
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passzív ellenállásuk az uralkodó renddel szemben. Ennek belső koherenciája és befolyá
sa részletesebb elemzésre szorul. Nem túl valószínű, hogy ezek az emberek képesek 
vagy hajlandók megszabadulni a régi „tehertől”, még akkor sem, ha felszabadításnak él
ték meg és hozzájárultak a rendszerváltáshoz. Akkor is felvetődik ez a kérdés, ha meg 
akarjuk határozni, hogy mit is értünk „teher” alatt és hogy hol kezdődnek az összeütkö
zések az „új” rendszer által támasztott követelményekkel. Mindez különösen az intézmé
nyesült formák és rendelkezések elfogadásának esetében jelentkezik, mint a tantervek 
teljesítése, a fegyelmezés kérdései, vagy az osztályozás iskolai ügyei. A keletnémet taná
rok példája kapcsán még vissza fogunk térni ehhez az ambivalens problémához, amely 
összességében segít megérteni azoknak a funkcióknak a jelentőségét, amelyek megha
tározzák az oktatásügy szerepét és anticipációját a transzformációs folyamatok mikroszintjén.

Az empirikus mikroanalízisre fókuszálás közben a makroszint sem kikerül ki a fi
gyelem középpontjából. A kelet- és közép-európai oktatási rendszerek története különö
sen nagy segítséget jelent abban, hogy megértsük ezt az érvelést. A kommunista állam 
ugyanis azzal a dilemmával szembesült, hogy miközben a propaganda és az indoktriná- 
ció eszközeivel erősíteni kívánta a monisztikus ideológiai befolyást, aközben legalább 
látens módon az ellenzéki gondolatoknak engedményeket kellett tennie, sőt a társadalom 
dinamikájából fakadó követelményeknek eleget téve saját dogmarendszerébe be is ol
vasztotta azokat. Ez történt például a család vagy a hazafiasság újbóli felfedezésével, 
ami a kommunizmus előtti korszak eseményeinek és nagy alakjainak elismerését tette 
lehetővé. Az NDK utolsó évtizedében az „Unter den Linden” fényűző sugárútját felkere
ső turisták például „megcsodálhatták” Nagy Frigyes újból felállított emlékművét, miután 
a Napóleon elleni szabadságharcokban résztvevő porosz tábornokokat már az NDK 
megalakulásának első éveiben felhasználták a történelmi kép kialakítására.

A pedagógiai átalakulás kutatása nem csupán a kvalitatív és kvantitatív módon foly
tatott mikroelemzéseket, hanem a biográfiai kutatásokat, az életútelemzéseket is szüksé
gessé teszi. A longitudinális kutatások teszik lehetővé az oktatás- és nevelésügy szerep
lőinek beállítódásaiban és magatartásmódjában megmutatkozó állandóságok, illetve 
változások feltárását.

„Kelet-Németország” esete, avagy az „új tartományok” szerepe az 
össznémet oktatásügy történetében

Történeti és politikai háttér

„Kelet-Németország” esete azért sajátos, mert az NDK alapítása, fennállása, valamint 
az 1989 őszén bekövetkezett összeomlása is kívülről irányított folyamat volt, bár vitat
hatatlan, hogy 1989 októberében a lipcsei tüntetők hozzájárultak a fordulat bekövetkezé
séhez. Külső hatás váltotta ki magát a rendszerváltást is, ahogy a Németország keleti ré
szében végbemenő transzformációt kezdettől fogva nevezik. Az NDK összeomlásában a 
„régi” (Nyugat)német Szövetségi Köztársaság mellett aktív szerepet játszott a külpoliti
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kai dimenzió is, ami alatt Gorbacsov peresztrojkája és a nyugati hatalmak hatása érten
dő. A továbbiakban az NSZK szerepével foglalkozunk részletesebben.

Az „egyesítés” vagy „újraegyesítés” terminus elfedi azt a történelmi folyamatot, 
amely során a keletnémet törvényeket, adminisztrációs intézkedéseket és intézményeket 
hozzáigazították a Német Szövetségi Köztársaság 1949-es alkotmánya által kialakult 
rendszerhez. A terminus kiterjesztése az egész német területre (a nemzetiszocialista „bi
rodalom” összeomlása által létrejött határokon belül) kívülről is hangsúlyozza ezt a fo
lyamatot. Továbbá ki kell emelni, hogy Kelet-Németország a Szövetségi Köztársasághoz 
való csatlakozással az össznémet történeti örökséget is magáévá tette, amit az NDK kép
viselői azonban megpróbáltak elutasítani. Az ezzel együtt járó föderalista rendszer átvé
tele tovább fokozta ezt a sajátosságot; az általunk tárgyalt összefüggésben ez azért külö
nösen tanulságos, mert az oktatás szuverenitását („a kulturális fennhatóságot”) -  1990 
tavaszán és nyarán, a posztkommunista NDK történetének rövid „intermezzója” után -  
az (újból) létrejövő keletnémet tartományokra ruházták.

A tanulmány kontextusában a történelmi örökség abban az összefüggésben mutatko
zik meg, hogy a 20. századi Németország öt rendszerváltást, átalakulást élt meg:

1) A monarchiától a (weimari) demokráciáig -  a neveléstudományi szakirodalomban 
alábecsülték tartós hatását a következő transzformációkra nézve.

2) A weimari demokráciából a nemzetiszocialista totális rendszerbe történt átalaku
lás, amely nem csak a rezsim, hanem a birodalom teljes összeomlásával is végző
dött.

3) Az összeomlástól Németország kettéválásáig tartó időszaknak eltérő „transzfor
mációs” következményei voltak: Nyugaton a totalitarizmus demokráciába tor
kollott, míg Keleten a totalitarizmust egy újabb totalitarizmus követte (a két for
ma között meglévő alapvető és fokozatbeli különbségeket nem lehet figyelmen 
kívül hagyni).

4) A kettősség állapotától a különálló államok újraegyesítéséig, illetve egyrészt az 
ezáltal bekövetkező össztársadalmi változásokig, másrészt a politikai döntésho
zatal folyamatáig.

5) Végezetül pedig az egész egyesült Németországra kiterjedő, de már a megosztott
ság időszakában elkezdődött változás, amely a modernizáció gyűjtőfogalmával 
foglalható össze, és amely a transznacionális kompetenciastruktúrák állami kom
petenciastruktúrák javára történő relativizálása határoz meg.

Az oktatásügyet ért hatások

A transzformációk a mai napig hatással vannak a német oktatásügyre, mert a felnö
vekvő generáció napjainkban is szembesül következményeivel. Különös súllyal van je
len ebben a folyamatban a nemzetiszocialista múlt öröksége -  főleg ami a holocaust és 
tágabb összefüggésének felfogását és feldolgozását illeti. Ez nem csupán a „kettős 
transzformációra” vonatkozik, amelyet a Kelet-Németországban felnövekedett generáci
ók és szüleik elmulasztottak feldolgozni, hanem egy összetett, többrétegű átalakulási je
lenség együttesre is.
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Az utóbb említett -  Európára vonatkozó -  transzformáció-típus szintén komplex és 
többrétegű. Ebben az összefüggésben elegendő azokra a kihívásokra utalni, melyek a 
nemzeti állam kompetenciáinak relativizálódása miatt egymásból következnek:

-  Az európai egység, mely intézményi szinten az Európai Unió fejlődése és bővítése 
mellett nem csak a gazdasági és politikai szerkezetváltásra, hanem az identitáskép
zésre és a pedagógiára is koncentrál.

-  A multikulturalitás és a multikulturális együttélés kiszélesedése, kezdve a városi és 
vidéki településektől egészen a mindezidáig szuverén nemzeti államokig és ezek 
regionális, illetve szupranacionális változatáig.

-  A gazdasági, szociális, politikai és kulturális átalakulással együtt járó globális tár
sadalmi változások, melyek a modernizáció hatásaira és folyamataira vezethetők 
vissza.

Az oktatásügy érintettségét -  rendszerességre törekvés nélkül -  az új (vagy legalább 
is kibővült) feladatkörök példáján keresztül mutatom be. Ezeket a feladatokat az isko
láknak és az informális oktatási intézményeknek kell magukra vállalniuk, nem is beszél
ve a család alapvető és nélkülözhetetlen szerepéről:

-  szociális és politikai képzés és nevelés,
-  a képzés „európai dimenziója”,
-  interkulturális képzés és nevelés,
-  a modernizáció és a globalizáció elfogadására törekvő nevelés, mely során a leg

újabb tendenciák a kognitív iskolai teljesítmények megállapításában (assessment) 
és értékelésében különösen figyelemreméltóak,

-  az elfogadás összekapcsolása a helyi, regionális és nemzeti hagyományokkal,
-  az értékek tiszteletére nevelés a pluralizmus és a tolerancia jegyében, az emberi 

alapértékekkel szembeni elkötelezettséggel összefüggésben.
A fenti felsorolás nem német sajátosság. Aki a német átalakulások történetét elég jól 

ismeri, aligha fog annak a megállapításnak ellentmondani, hogy a folyamatok radikális 
jellegében és az összetevők interferenciáiban jelentős különbségek mutatkoznak az össz- 
német és az új tartományok összehasonlítható eseteit tekintve.

Kétarcú sikermodell

Végezetül kiemeljük „Kelet-Németország” esetét. Uwe Engfer német társadalomku
tató gondolatai „a német útról” máig megőrizték érvényességüket: „Kelet-Németország 
esetében szuverén módon figyelmen kívül lehetett hagyni a gazdasági és demokratikus 
reform közötti kölcsönös akadályokat, melyeket mint a posztkommunista transzformáci
ós folyamatok ismérvét az ’egyidejűség dilemmája’ névvel illettek” (Engfer, 1996. 
187. o.). Másfelől viszont a ,,’külső’ transzformáció keletnémet esetét kétarcú modell
ként értékeli: egyrészt nem voltak időbeli eltolódások az új intézményi rendszer kialakí
tását hátráltató nézeteltérések miatt, és a gazdaság szerkezetét úgy modernizálták, hogy 
mellőzték a nem kellően hatékony átmeneti megoldásokat. Másrészt viszont a reformpo
litika sajátosságai olyan problémákhoz vezettek, melyeket aligha lehet pusztán átmeneti
nek aposztrofálni.” (Engfer, 1996. 189. o.). (Ezek közé tartozott a népes transzformációs 
elit, a költségekkel kapcsolatos illúziók, az alternatívák elhalkulása és a nyugat-német
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érdekek dominanciája.) Engfer ugyan szocioökonómiai szempontokra szűkíti elemzését, 
azonban előrevetíti ennek az oktatás problematikájára való alkalmazását.

Engfer a „szuverén” ignorálásra és az „alternatívák kiszűrésére” tett megjegyzése hű
en tükrözi az oktatás fejlődésének valóságát Kelet-Németországban. A föderalizmussal 
együtt járt a „régi” szövetségi tartományok pártrendszeréhez való kapcsolódás, amit to
vább mélyítettek a tartományokon átnyúló speciális segélyprogramok, például Bajoror
szágból és Baden-Württembergből Szászországba vagy Észak-Rajna-Vesztfáliából 
Brandenburgba. Az NDK „egységes szociális oktatási rendszere” a középiskolában át
adta helyét egy megosztott struktúrának, bár a demográfiai tényező (a születések számá
nak csökkenése) következtében Szászországban, Türingiában és Sachsen-Anhaltban a 
Nyugat-Németországban elterjedt hármas tagoltságú képzési forma helyett a kétféle vá
lasztékot kínáló (gimnázium és reáliskola) rendszert vezették be. Ezeknek a reformoknak 
azok a kezdeményezések is áldozatul estek, amelyeket az újraegyesítés előtti átmeneti 
hónapok ajánlottak, illetve amelyeket részben ki is próbáltak, és melyek a reformpeda
gógiai korszak idején kifejlesztett modellek mintájára kívánták fenntartani a 
„Gesamtschule” rendszerét. A szerkezeti és tantervi reformok alapvető újdonságokat 
hoztak az iskolákban, mindenekelőtt a humán és társadalomtudományi tárgyakban. Kü
lön ki kell emelni az orosz nyelv rovására történő nyugati idegen nyelvek, főleg az angol 
nyelv tanításának támogatását.

Összességében elmondható, hogy az oktatásügyben történt rendszerváltás nem oko
zott különösebb fennakadást az iskolák mindennapi életében (Fuchs és Reuter, 2002). A 
politikába keveredett egykori ideológiatanárok és vezető pozícióban lévő oktatók kivé
telével az „új” rendszer befogadta a „régi” tanárokat. E transzformációs folyamatok 
megbízható forrásául szolgálnak John Rodden (2002) amerikai művelődéskutató által -  a 
helyszínen végzett intenzív kvalitatív tanulmányozás után -  készített „iskolaportrék”. Fi
gyelemreméltó az az észrevétele, hogy a (weimari Schiller Gimnáziumba járó) tanulók 
viselkedését meglepő racionalitás vezérli. Ez Rodden szerint az NDK történelmével kap
csolatban olyan pozícióról árulkodik, amelyet egyfelől bizonyos kritikai távolságtartás 
határoz meg, másfelől viszont az a törekvés, hogy ne keveredjenek bele túlságosan a fel
nőttek identitásproblematikájába.

A „transzformációs irodalomban” az „új tartományok” képzési reformjainak moder
nizációs jellege kiemelt szerepet kap. Ennek ellenére a „rendszerváltástól” való fokoza
tos elhatárolódással egyre többször hangzik el olyan vélemény, amely az Engfer által 
említett átmeneti problémákat áthelyezi az oktatás szintjére és a reformok regresszív lé
péseit taglalja: az egységes rendszerű iskolák megszüntetésén kívül az iskolát megelőző 
intézmények, valamint az iskolán kívüli oktatási létesítmények drasztikus visszaszorítá
sa, a politechnikai képzés megszüntetése. Ezek az intézkedések megállíthatják, sőt átme
netileg visszafordíthatják a modernizációs folyamatot. A politikai és szociális képzési 
programok mindennapi gyakorlatban történő alkalmazásának problémáival együtt a kri
tikusok ezeket a szociálpedagógiai hiányokat teszik felelőssé a szélsőjobboldali és ide
genellenes megnyilvánulásokért, viselkedési módokért, amelyek súlyossága eltér a „régi 
tartományok” hasonló jelenségeitől.

Azt, hogy a Kelet-Németország oktatásügyében végbemenő átalakulás összességében 
ambivalens eredményekkel járt, az is mutatja, hogy a nyugatnémet kollégák többségétől
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eltérően a keletnémet tanárok könnyebben dolgozzák fel a PISA-felmérés eredményeit, 
amelyben a német diákok gyengén szerepeltek. Hirtelen olyan értékeket fedeznek fel (új
ra), mint a szaktudás szisztematikus elsajátítása és a teljesítménybeli elvárások, amiket 
az egykori keletnémet iskolákban nagyra értékeltek és most újra becsben tartanak. Nyu
gatnémet kollégáik viszont -  az átnevelés (re-education) és az 1968-as diáklázadás kései 
következményeként -  inkább attól tartanak, hogy korlátozzák az „autonóm személyisé
gek” kifejlődésének és nevelésének alapelvét, mely számukra mostanáig meghatározta a 
pedagógiai gyakorlatot. A két Németország oktatásügyének fejlődése között megfigyel
hető különbségek az átöröklött teher időtállóságára utalnak. Ebből a szempontból érde
mes megemlíteni, hogy -  Nyugat-Németországgal ellentétben -  az „új tartományokban” 
a tanulók (szüleik kérésére) nem vesznek részt a nemzeti tantervben előírt vallásoktatás
ban. Ezáltal az etikai nevelés problematikája került górcső alá.

A két egykori német állam oktatásügyében végbemenő fejlődés összehasonlítása le
hetővé teszi azt a megállapítást, miszerint a példaképpen ismertetett ellentétes előjelű 
jelenségek a fent jelzett „kettős transzformáció” trendjéhez sorolhatóak, miközben a 
posztkommunista Kelet-Németország egyre inkább a modernizáció össznémet és Euró- 
pa-centrikus fejlődésvonalához illeszkedik. Az 1976-ban született keletnémet írónő Jana 
Hensel gondolatával élve „A nehezén már túl vagyunk. A szabadság első tíz éve rendkí
vül sok eseményt tartogatott. Véget nem érő búcsúzkodás, új ismerősök. A következő tíz 
év bizonyára nyugodtabban telik. Mi vagyunk az első nyugatnémetek (veszik) Kelet- 
Németországból, nyelvünk, viselkedésünk és külsőnk nem árulja el származásunkat. Si
keresen beilleszkedtünk, bárcsak szüléinkről és családunkról is elmondhatnánk ugyanezt. 
Ugyanakkor félelemmel tölt el, hogy csak rövid ideig vendégeskedtünk hazánkban. A fal 
leomlása előtti néhány év, melyet ott leéltünk, most még életünk felét jelenti. Mostantól 
viszont az ott töltött évek száma kisebbségbe szorul, és mintha egy autó visszapillantó 
tükrébe néznénk, az NDK egyre távolabbnak, kisebbnek és mesésebbnek tűnik.” 
(Hensel, 2002).

A fiatal írónő gondolata minden bizonnyal nem helyettesíti az empirikus vizsgálatok 
eredményeit. Általánosításra sem alkalmas, viszont egy olyan jellegzetes alapproblémá
hoz vezet, amely nem csak „Kelet-Németország” és ezzel együtt „Németország” esetét 
világítja meg, hanem egy olyan szempontot is, amit az egész világot érintő átalakulások 
problémás helyzetéről végzett összehasonlító vizsgálatok esetében sem lehet figyelmen 
kívül hagyni: az érintettek biográfiai dimenzióját és a generációs kérdést. A hagyomá
nyok és személyes tapasztalatok figyelembevétele ugyan mindig fontos és szükséges, de 
ennek súlypontja és célja nem egyszerűen a társadalmi és tudományos rendszerben zajló 
objektív változásoktól függ, hanem a vizsgálandó személy mindenkori álláspontjától, 
hovatartozásától is.

Fordította: BrezsnyánszJcy László

A tanulmány a III. Neveléstudományi Konferencia (Budapest, MTA, 2003. 10. 09.) nyitó plenáris 
programjában elhangzott előadás szerkesztett változata.
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WOLFGANG MITTER: THE TRANSFORMATIONS OF EUROPEAN EDUCATION WITH SPECIAL 
ATTENTION TO THE UNIFIED GERMANY

This paper discusses the concept and meaning of transformation, paying special attention to 
the system of education in the unified Germany. Transformation can be regarded from three 
aspects (systematic, historical and geographical), which are intertwined through their 
complex interferences. The function of the education system in transformation processes 
extends those of execution and support. The effects of transformation processes are tangible 
in German education today, new generations still face them today. This process is not unique 
to Germany, as it can be observed in the system of education of the new countries as well.
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AZ ISMERETEK ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
MODERN TESZTELMÉLETI (IRT) ESZKÖZÖKKEL

Molnár Gyöngyvér
Szegedi Tudományegyetem, Pedagógia Tanszék, MTA Képességkutató Csoport

A klasszikus tesztelméleti módszerekkel történő elemzéseknek Magyarországon jelentős 
múltja van. A számítástechnikai lehetőségek kiszélesedése, az egyre szélesebb körben is 
hozzáférhető programok, valamint az utóbbi évek nemzetközi vizsgálatainak elemzései 
rávilágítanak egy alapjaiban más módszerekkel, más alapokon nyugvó tesztelmélet fon
tosságára. A modem tesztelméleti eszközökkel végzett elemzésekből levonható követ
keztetések a modem tesztelmélet valószínűségi tulajdonsága miatt nem fogalmazhatóak 
meg ugyanabban a determinisztikus szemléletmódban, mint a klasszikus tesztelméleti 
eszközökkel alátámasztott következtetések. A következő tanulmány egyik célja, hogy 
elindítson, illetve folytasson -  hiszen nem ez az első magyar nyelvű modem tesztelmé
lettel és elemzésekkel foglalkozó írás -  egy alapvetően új értékelési módszert és nyelve
zetet.

Elméleti keret

A klasszikus tesztelmélethez képest a tesztelméletek újabb generációját képező modem 
(probabilisztikus, valószínűségi) tesztelmélet (Item Response Theory [IRT]) az itemek 
tulajdonságait valószínűségelméleti eszközökkel jellemzi (Csapó, 2000). A modem 
tesztelmélet kialakulását elősegítették a klasszikus tesztelmélettel kapcsolatban felmerült 
kritikák: a populációfüggőség és az ebből következő szórásfüggőség, skálafüggőség és a 
harmadik axióma kritikája (lásd részletesebben Horváth, 1997). A klasszikus tesztelmé
leti eszközökkel történő elemzések során nem lehet szétválasztani a populáció képessé
gei okozta faktort és a teszt eredményeinek hatását, azaz nehéz megállapítani, hogy po
pulációsajátosságról, vagy teszthibáról van-e szó. A modem tesztelmélet nem a klasszi
kus tesztelmélet egy továbbfejlesztett, vagy ,jobb” változata, hanem alapvetően más 
matematikai eszközökre támaszkodó, statisztikai eljárásokat használó, modelleket felál
lító és függvényekkel dolgozó tesztelmélet.

Az egyes IRT (Item Response Theory) modellek különböző dimenziók mentén cso
portosíthatók. Eltérhetnek egymástól abban, hogy milyen típusú összefüggést feltételez
nek a helyes válasz valószínűsége és a válaszoló képessége között; a válaszok szintjén 
dichotóm, vagy nem dichotóm itemek elemzésére alkalmas-e a modell, illetve a legel-
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terjedtebb mód a modellek itemparaméterek száma szerinti osztályozása. E tanulmány
ban részletesebben az utóbbi két csoportosítási móddal foglalkozunk. Más osztályozási 
módokról, illetve további modellekről lásd Linden és Hambleton (1997) könyvét.

Dichotóm adatok elemzésére alkalmas a Rasch modell (Rasch’s simple logistic 
model) (Rasch, 1980). Alkalmazásáról lásd részletesebben Bond és Fox könyvét (2001). 
Nem dichotóm kódolású adatok elemzésére alkalmas Masters (1982) parciális kredit 
modellje (partial credit model). Például attitűd vizsgálatnál Likert skálán mért adatok 
elemzésére alkalmas Andricht (1978) rangskálás modellje (rating scale model). Röviden 
kitérnék a két modell közti különbségre. A rangskálás modellel elemzett adatbázis min
den egyes itemének megegyező a skálaszerkezete. Ezzel szemben a parciális kredit mo
dellben minden egyes itemnek akár teljesen különböző skálaszerkezete is lehet. Ez a tu
lajdonság megemeli a közelíthető szabad paraméterek számát (L-l)*(m-2) -re, ahol L: az 
itemek száma, m: a rangskálán lévő kategóriák száma (Linacre, 2000).

Mind dichotóm, mind nem dichotóm adatok elemzésére is alkalmasak az alábbi mo
dellek. Wilson (1992) rendezett elosztási modellje (ordered partition model) külön tudja 
kezelni a kategória és az értékelés szintjét, azaz egy item esetében több kategória ugyan
azt az értékelést kaphatja. Például a fogalmi megértés vizsgálatában a fogalommagyará
zat négy választási lehetőséget tartalmaz. Egy tudományos magyarázatot, amire 2 pontot 
adunk, két részben korrekt, de minőségében különböző tévképzetet, amelyekre 1-1 
pontot adunk és egy naív magyarázatot, ami 0 pontot ér. A modell ezeket az adatokat 
úgy kezeli és elemzi, mint egy négy kategóriás itemet, amelyiknek három különböző 
pontozása van. Fischer ( 1983) lineáris logisztikus teszt modellje (linear logistic test mo
del) az egyszerű Rasch modell kiterjesztése. Az itemnehézségi paramétert több alapvető 
tényező lineáris kombinációjából határozza meg. Linacre (1994) sokoldalú modellje 
(multifaceted model) a válaszok elemzése során kezelni tudja azt, hogy egy nemcsak zárt 
kérdésekből álló feladatlapon (amit javítani kell) a tanulók eredményeit nemcsak a fela
datok és a tanuló képességei, hanem a javító szigorúsága is befolyásolja. Ezáltal a kétol
dalú mérést kiterjesztette háromoldalúra, amelyet a modell „sokoldalúságából” adódóan 
még tovább lehet bővíteni. A kiterjesztett egydimenziós modellek (generalised unidi
mensional models) (Wu, Adams és Wilson, 1998) lehetőséget adnak a fent említett mo
dellek tetszőleges kombinációjának használatára, illetve saját modellek létrehozására.

A többdimenziós modem tesztelméleti modellek (multidimensional item response 
models) olyan itemek elemzésére is alkalmasak, amelyek több rejtett dimenziót tartal
maznak. Adams, Wilson és Wang (1997) nyomán a többdimenziós tesztek két fajtáját 
említeném meg: (1) az itemek közötti többdimenziós teszt (multidimensional between- 
item test), (2) az itemeken belüli többdimenziós teszt (multidimensional within-item 
test). Részletes leírásukat lásd Wu, Adams és Wilson (1998) könyvében.

Az itemparaméterek száma szerint a modellek három csoportját különíthetjük el: 
egy-paraméteres logisztikus modell -  Rasch modell; két-paraméteres logisztikus modell; 
illetve három-paraméteres logisztikus modell.

Az egy-paraméteres logisztikus modellben (más néven Rasch modell) a személypara
méteren kívül egy paraméter, az itemnehézségi mutató szerepel. Ebben a modellben 
minden egyes item diszkriminációs indexe azonos, azaz az itemek karakterisztikus gör
béi egymással párhuzamosan futnak.
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A két-paraméteres logisztikus modell abban különbözik az egy-paraméteres logiszti- 
kus modelltől, hogy az itemnehézségi mutatón kívül az item diszkriminációs indexe is 
külön paraméterként szerepel. Az itemek karakterisztikus görbéi ebben a modellben 
nemcsak párhuzamosan futhatnak, hanem a különböző diszkriminációs indexű itemek 
karakterisztikus görbéi át is metszik egymást.

A három-paraméteres logisztikus modell figyelembe veszi a sikeres találgatás való
színűségét is, ennek következtében az itemek karakterisztikus görbéi különböző helyen 
metszik az ordináta tengelyt. A helyes válasz valószínűsége alacsony képességű szemé
lyeknél nem a nullához konvergál.

A bonyolult matematikai eszközökön alapuló számítások egy részét az OPLM (One- 
Parameter Logistic Model) program segítségével végeztük. A Verfielst, Glas és 
Verstralen (1995) által írt software egy érdekes modellen alapul, ami valahol a Rasch 
modell és a több-paraméteres modellek között helyezhető el. Bár a modell a közelítő el
járások során csak egy itemparamétert használ (nehézségi index), de a diszkriminációs 
indexeket előre meghatározott állandóként kezeli, amivel kiterjeszti az azonos diszkri
minációs indexeket feltételező Rasch modell alkalmazhatóságát. Ennek következtében 
nem sorolható sem az egy-, sem a két-paraméteres logisztikus modellcsaládba sem. Az 
elkülönítésmutatókat jól kidolgozott eljárásokkal becsli. Az elemzések másik részéhez a 
Rasch modell mellett több modellel is dolgozó Quest és annak továbbfejlesztett változa
tát a ConQuest softwaret {Wu, Adams és Wilson, 1998) használtuk. Az eredmények kö
zötti eltérések a modellek között fennálló eltérések következményei.

A feladatlapok kvantitatív adatelemzése során a változókat dichotóm változóként ke
zeltük. A helyes válasz 1, a helytelen 0 pontot ért. A második szintű feladatlapok hídfe- 
ladatai és a modem tesztelméleti eszközökkel számoló programcsomagok által lehetőség 
nyílt a három szinten előforduló összes feladat egy skálára hozására és az egyes itemek, 
tesztek valószínűségi alapokon nyugvó, populációfüggetlen értékelésére.

A felmérés módszerei

A felméréshez összeállított mintáról, a mérés lebonyolításáról, szerkezetéről és a fela
datlapokról részletesebben lásd Molnár (2003). Jelen tanulmányban csak az értelmezés
hez szükséges részletekre térünk ki.

Vizsgálatunkat 2002 tavaszán 5337 tanuló részvételével három magyarországi nagy
város általános és középiskoláiban végeztük. A felmérés során a mérőeszközök kitöltésé
re egy teljes tanítási óra állt a diákok rendelkezésére. Az általános iskolákban a harmadi
kos évfolyamtól a végzős tanulókig minden évfolyam részt vett az adatfelvételben, a kö
zépiskolákban kilencedik évfolyamtól a tizenegyedik évfolyamig terjedt a résztvevők 
köre. Alsóbb osztályokban az olvasási képesség alacsony szintje miatt nem alkalmaz
hattuk tesztjeinket.
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A mérőeszközök értékelése és itemanalízise a modern tesztelmélet
alapján

Az adatok bevitele

Az adatok bevitele bookletek formájában történt. Az 1. ábra mutatja az egyes itemek, 
szintek és bookletek egymáshoz való viszonyát, illetve a második booklet, azaz a máso
dik szintű feladatsor itemeinek összekötő hídfunkcióját (anchor item) az első és a har
madik szint itemei között. Például az első és második szintű feladatlapot a 12-23 itemek 
kapcsolják össze, amelyek mindkét szinten azonosak. Ezeket az itemeket, amelyek le
galább két bookletben megtalálhatóak, horgonyzott, azaz anchor itemeknek nevezzük.

о

12 23 24
Itemek

40  41 54

1. ábra
A komplex problémamegoldó feladatlap-sorozat személy-item mátrixa 

(Verhelst és mtsai, 1995 alapján)

A mérőeszközök megbízhatósága

A komplex problémamegoldó gondolkodás fejlettségét nem lehet homogén feladato
kat tartalmazó tesztekkel vizsgálni. Ennek következtében a komplex problémamegoldó 
feladatlapok problémái nem egy egységes tudásterülettel foglalkoznak, megfogalmazá
suk különbözik az iskolában megszokottól. Az életszerűséggel együtt járó komplexitás
ból adódóan a hagyományos tudás, vagy képességszintmérő teszteknél tapasztaltakhoz 
képest kevesebb itemet tartalmaznak, valamint mind tartalmilag, mind a feladattípusokat 
tekintve inhomogének. Ebből az inhomogenitásból következik, hogy a mérőeszközök 
megbízhatóságát jellemző, az egységes tudásterületet vizsgáló tudásszintmérő teszteknél 
elfogadott magasabb reliabilitásmutatóknál (0,9 feletti) alacsonyabb, de még az eredmé
nyek kvantitatív elemzésére megfelelő értékeket kapunk.

A modem és klasszikus tesztelméleti számításokra egyaránt alkalmas OPLM prog
ramcsomaggal a dichotóm skála helyett faktorsúlyok bevezetésével is elvégeztük az 
alapvető tesztelemzési számításokat. A pontozás finomításával magasabb reliabilitásmu-
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tatókat kaptunk, azaz súlyozással pontosabban értékelhető a tanulók komplex probléma- 
megoldó képessége. Az 1. táblázat mutatja az egyes szintek dichotóm kategóriákra, illet
ve súlyozott értékekre vonatkozó átlagát, szórását, Cronbach а-t és a súlyozott — súlyo- 
zatlan értékek közötti korrelációt.

1. táblázat. A komplex problémamegoldó feladatlapok átlaga, szórása és Cronbach a-ja 
dichotóm, illetve súlyozott értékek mellett

Szint /. szint (N=1660; 
itemszám=23)

11. szint (N=1597; 
items z.ám=29)

111. szint (N=1729; 
itemszám=31)

Skála Dichotóm
skála

Súlyozott
értékek

Dichotóm
skála

Súlyozott
értékek

Dichotóm
skála

Súlyozott
értékek

Átlag 10,790 40,854 13,926 48,011 13,890 41,006
Szórás 4,712 20,072 5,211 20,254 4,713 15,314
Alpha 0,814 0,827 0,828 0,834 0,766 0,797
r (súlyozott, 
súlyozatlan) 0,990 0.989 0,980

Az itemek modell-illeszkedcse, jelleggörbéinek megrajzolása és a diszkriminációs 
index jelentőssége

Az item modell-illeszkedése a modell által elvárt, előre jelzett és a valós teljesítmény 
közötti különbséget mutatja. Az itemek modell-illeszkedésének és a feladatok megoldá
sához szükséges képességszintek analízise során első lépésként a feladatlapokat szinten
ként külön elemeztük. Ezt követte a három szint feladatlapjainak egy tesztként való ke
zelése, továbbá a következő fejezetben az egy dimenziós modellből a feladatok matema
tikai és természettudományos irányultságát kihasználva a két dimenziós modellbe való 
áttérés.

Az itemek modell-illeszkedését mutatja az infit paraméter. Az infit paraméterek ki
számolásához a Rasch modellel dolgozó Quest programot használtuk. A program az infit 
paraméterek átlagát automatikusan 1-nek veszi. Az egyes itemek annál jobban illeszked
nek a modellhez, minél közelebb van az adott item infit paramétere -  a megadott elfoga
dási sávon belül (p<0,05) -  nullához. Általánosságban megfogalmazható, hogy a 0,70 és 
a 1,30 közötti értékek fogadhatóak el, az 1,30 felettiek nem, a 0,70 alattiak túlilleszked
nek. Az egyszerűbb áttekintés kedvéért grafikusan ábrázoljuk a paraméterértékeket és az 
infit paraméterértékek elfogadható intervallumát. Mivel az első két szint itemeinek mo
dell-illeszkedése nagyon hasonló, ezért kiemeltük a második szintű feladatsor feladatait, 
amelynek infit paramétereit a 2. ábra mutatja. Az ábrán az itemek az adatbázisban sze
replő sorrendben szerepelnek egymás alatt. (Az ’item’ felirat után található szám az item 
nevének utolsó két számjegyét jelenti, a felirat előtti sorszám pedig az adatbázisban el
foglalt helyét.)
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Ha az itemeket illeszkedés szerint sorba rendeznénk, akkor mind első, mind második 
szinten a modellhez legjobban illeszkedő item a 19-es, a legkevésbé illeszkedő a 10-es 
item lenne. Mindkét szinten a megengedett sávon belül vannak az itemek infit paraméte
rei, ezért az első és második szintű tesztről elmondható, hogy minden egyes iteme jól il
leszkedik az adott szintű feladatlap feladataiból álló modellhez.

IN F IT
MNSQ 0 , 6 3  0 , 7 1  0 , 8 3  1 , 0 0  1 , 2 0  1 , 4 0  1 , 6 0

1 i t e m 10 *
2 i t e m 13 *
3 i t e m 14 *
4 i t e m 15 *

5 i t e m 17 *
6 i t e m 18 *
7 i t e m 19 *
8 i t e m 20
9 i t e m 21 *  I

10 i t e m 09 *
11 i t e m 22 *

12 i t e m 23 *

13 i t e m 24 1 *
14 i t e m 25 * I
15 i t e m 33 *
16 i t e m 34 *  1
17 i t e m 35 *  1
18 i t e m 36 *
19 i t e m 37 *
20 i t e m 38 *
21 i t e m 39 I *
22 i t e m 40 *
23 i t e m 30 *
24 i t e m 31 *

25 i t e m 32 1 *
26 i t e m 29 *
27 i t e m 28 *
28 i t e m 26 *

29 i t e m 27 *

2. ábra
A második szintű komplex problémamegoldó feladatlap itemeinek modell-illeszkedése

A középiskolások komplex problémamegoldó gondolkodásának fejlettségi szintjét 
vizsgáló harmadik szintű feladatlap itemeiről is hasonló megállapítás tehető, mint az első 
és második szint itemeiről. A 3. ábra mutatja a harmadik szintű feladatlap itemeinek infit 
paraméterértékeit. Az itemek közül a 27-es item modell-illeszkedése a legjobb. Második 
szinten ugyanezen itemnél a 19., 13. és 14. item modell-illeszkedése erősebb (ezek az 
itemek harmadik szinten nem fordulnak elő). Nincs 1,2 feletti infit paraméterérték, azaz 
a harmadik szintű komplex problémamegoldó feladatlap itemei jól illeszkednek a mo
dellhez. A feladatlap esetleges továbbfejlesztése során a modell-illeszkedés szempontjá
ból egyik itemet sem kellene kihagyni a tesztből.
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IN F I T
MNSQ 0 , 6 3  0 , 7 1  0 , 8 3  1 , 0 0  1 , 2 0  1 , 4 0  1 , 6 0

1 i t e m 24 *

2 i t e m 25 *  1
3 i t e m 33 ★  I

4 i t e m 34 *
5 i t e m 35 * I

6 i t e m 36 1 *
7 i t e m 37 *

8 i t e m 38 1 *

9 i t e m 39
10 i t e m 40 *

11 i t e m 30 1 *
12 i t e m 31 1 *

13 i t e m 32 *

14 i t e m 29 1 *

15 i t e m 28
16 i t e m 26 . * i
17 i t e m 27 . * 1
18 i t e m 41
19 i t e m 42 *  1
20 i t e m 43 * I

21 i t e m 44 1 *

22 i t e m 45 1 *

23 i t e m 46 *

24 i t e m 47 1 *

25 i t e m 48 *

26 i t e m 49 1 *
27 i t e m 50 1 *

28 i t e m 51 * 1
29 i t e m 52 *

30 i t e m 53 1 *

31 i t e m 54 1 *

3. ábra
A harmadik szintű komplex problémamegoldó feladatlap itemeinek modell-illeszkedése

Miután külön-kíilön elemeztük a három komplex problémamegoldó feladatlap ite
meinek modell-illeszkedését, és megállapítottuk, hogy a tesztek itemei tesztenként jó 
modell-illeszkedésüek, megnézzük, hogy hogyan viselkednek az itemek infit paraméterei 
a három feladatlapot egy tesztként kezelve. A Rasch modell lehetőséget teremt a három 
teszt együttes elemzésére, egy tesztként való kezelésére, a feladatok egy skálára hozásá
ra. A második szintű feladatlap hídfunkcióját kihasználva közös modellben elemezhetjük 
a tesztek itemeit. A 4. ábra egy modellben mutatja a három feladatlapon szereplő 54 kü
lönböző item modell-illeszkedését. Az infit paraméterek alapján a 16 és 19-es itemek 
modell-illeszkedése a legjobb, és a 10-es és 31-es itemeké a leggyengébb. Ezt erősíti az 
itemek jelleggörbéjének lefutása és diszkriminációs indexe is (lásd később). Amint a fe
jezet későbbi részében látni fogjuk, a 16-os és 19-es itemek diszkriminációs indexe a 
legmagasabb, 6-os, azaz ezek az itemek különítik el legjobban a diákokat egymástól, 
míg a 10-es és 31-es itemek elkülönítésmutatója 1-es. Ezek túl könnyűnek bizonyultak, a 
diákok legnagyobb része sikeresen oldotta meg ezt a két feladatot. Az 54 itemet egy
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tesztként kezelve megállapítható, hogy minden egyes item illeszkedik a modellhez, az 
elemzéseknél és a teszt továbbfejlesztésénél egyiket sem szükséges elhagyni.

IN F IT
MNSQ .63  . 7 1  .83  1 . 0 0  1 . 2 0  1 . 4 0  1 . 6 0

1 i t e m 01 *  I

2 i t e m 02 *

3 i t e m 03
4 i t e m 04 *
5 i t e m 05 *

6 i t e m 06 1 *
7 i t e m 07 *

8 i t e m 08 *
9 i t e m 11 +

10 i t e m 12 *
11 i t e m 16 ★
12 i t e m 10 ★

13 i t e m 13
14 i t e m 14 *

15 i t e m 15 *

16 i t e m 17 *

17 i t e m 18 *
18 i t e m 19 *
19 i t e m 20
20 i t e m 21 * I
21 i t e m 09 *
22 i t e m 22
23 i t e m 23 *
24 i t e m 24 *
25 i t e m 25 *

26 i t e m 33 *  1
27 i t e m 34 *

28 i t e m 35 *

29 i t e m 36 *

30 i t e m 37 *

31 i t e m 38 *

32 i t e m 39 *  1
33 i t e m 40
34 i t e m 30 *
35 i t e m 31 *
36 i t e m 32 *
37 i t e m 29 *
38 i t e m 28 ★
39 i t e m 26
40 i t e m 27 *
41 i t e m 41 1 *
42 i t e m 42
43 i t e m 43 *  1
44 i t e m 44 *
45 i t e m 45 *
46 i t e m 46
47 i t e m 47 *
48 i t e m 48
49 i t e m 49 *
50 i t e m 50 *
51 i t e m 51
52 i t e m 52 *
53 i t e m 53 1 *
54 i t e m 54 *

4 3 0

4. ábra
A komplex problémamegoldó feladatlap-sorozat itemeinek modell-illeszkedése



Az ismeretek alkalmazásának vizsgálata modem tesztelméleti (IRT) eszközökkel

Az itemek modell-illeszkedését mutatja az item jelleggörbe is. Az itemek modell- 
illeszkedésének részletesebb elemzéséhez az OPLM program grafikus modulját hasz
náltuk. Az elemzés során minden item jelleggörbéjét megrajzoltuk, itt csak a legjelleg
zetesebbeket vizsgáljuk meg. A görbék kiválasztását lefutásuk mellett diszkriminációs 
indexük határozta meg. Mint korábban említettük, a valószínűségi tesztelmélet ezen 
mutatója azt jelzi, hogy az adott item mennyire tudja jól elkülöníteni egymástól a jó, il
letve rossz képességű tanulókat. Minél magasabb ez a paraméter, annál jobban differen
ciálja a diákokat az adott item. Az OPLM a diszkriminációs indexeket úgy alakítja ki, 
hogy az értékek mértani közepe egy előre megadott szám, alapértelmezésben 3 legyen. 
Az 54 item diszkriminációs indexei 1 és 6 között helyezkednek el, illetve az itemek 
többségének jelleggörbéje végig a modell által megengedett hibasávon belül fut. A grafi
konokról többek között leolvasható, milyen képességszint szükséges az item adott való
színűséggel történő megoldásához, továbbá mely képességcsoportúak oldják meg na
gyobb valószínűséggel az adott itemet, valamint mennyire különíti el egymástól az adott 
item a jó és rossz képességű diákokat.

A legmagasabb, 6-os diszkriminációs indexet kapott itemek mindegyike (16. és 19. 
item) alacsonyabb mutatójú volt, amikor a tesztsorozatot három különálló tesztként ke
zeltük. Ezen itemek modell-illeszkedése (mint az 5. ábra is mutatja) jó; továbbá élesen 
elkülöníti egymástól a magasabb és alacsonyabb képességű diákokat.

J. ábra
A 16. item jelleggörbéje

(Annak eldöntése, hogy 6 liter, vagy 66 dl kólát éri meg jobban venni 1080 Ft-ért.)
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Az 5-ös diszkriminációs indexű itemek még szintén jó modellilleszkedésűek. Ezen 
itemek görbéinek lefutása már nem illeszkedik pontosan a modellgörbére, de eltérései a 
modell hibasávján belül futnak, illetve még kirajzolódik a teljes logisztikus görbe. Ennek 
következtében végig lehet kísérni, hogy milyen képességszint alatt nő exponenciálisan a 
megoldás valószínűsége, illetve milyen képességszint után (inflexiós pont) kezd csök
kenni a helyes megoldás valószínűségének növekedése.

A diákokat a korábbiakhoz képest már kevésbé különítik el a 4-es, illetve 3-as (köze
pes) diszkrimináns indexű itemek. A könnyebb feladatokat a diákok nagy része -  jobb 
képességűek -  meg tudták oldani, ezért még mindig volt differenciáló ereje a képesség- 
szint függvényében. A nehéz feladatokat csak a magasabb képességszintű, illetve tudás
szintű diákok oldották meg sikeresen. Ezt a két szélsőséges helyzetet szemléltetjük a 6. 
ábrán, ahol egymásra vetítettük a 4-es (könnyebb) és a 22-es (nehezebb) feladatok jelleg
görbéjét. Az alacsony tudásszinttel is megoldható 4-es feladat jelleggörbéje a logisztikus 
görbe inflexiós pont utáni, felsőbb szakaszára jellemző lefutású, míg a magasabb tudás, 
illetve képességszinttel megoldható 22-es feladat jelleggörbéje a logisztikus görbe al
sóbb, inflexiós pont előtti szakaszához illeszthető.

6. ábra
A 4. item (A leghosszabb utat kellett kiválasztani.), illetve 22. item (28 gombóc fagyiból 
hány gombóc fagyit evett meg a történetben szereplő gyerek, ha a bátyja már csak fele 

annyit, apukája kétszer annyit evett meg mint ő) jelleggörbéje
4 3 2



Az ismeretek alkalmazásának vizsgálata modem tesztelméleti (IRT) eszközökkel

A 2-es diszkriminációs indexet kapott itemek közül az 50. itemet (11.000 méter ma
gasságból ledobva egy kólásüveget hány percig tartana, amíg Földet ér?) a közepes ké
pességű diákok kisebb valószínűséggel oldják meg helyesen, mint a rosszabb, illetve 
jobb képességűek. Ezen a nehéz feladaton a rosszabb képességűek a vártnál jobban telje
sítenek, míg a jobbak az elvárt teljesítményt mutatják, aminek következtében közel azo
nos valószínűséggel oldják meg ezt az itemet a rosszabb és a jobb képességű diákok (7. 
ábra).

7. ábra
Az 50. item jelleggörbéje

Az 1-es diszkriminációs indexet kapott itemeknél a program nem tudott képesség- 
csoportokat képezni, ezeket az itemeket csaknem ugyanolyan valószínűséggel oldják 
meg a gyenge, mint a magas tudásszintű tanulók. Ezeknél az itemeknél mutatkozó jelen
ségre a klasszikus tesztelméleti elemzések során már az alacsony elkülönítésmutatókkal 
együtt járó magas, vagy alacsony átlagok, illetve közepes átlagok közepes szórással is 
utaltak. A lapos karakterisztikus görbéjű itemek vagy nagyon nehezek (49. item), vagy 
nagyon könnyűek voltak (31. item). A nehéz problémákat rejtő feladatokkal valószínű, 
hogy még semmilyen formában nem találkoztak a tanulók (10.000 m magasságban a re
pülőn miért a légkondicionálót és nem a fűtést kapcsolták be, amikor a kinti hőmérséklet 
-35 fok?), a diákokat képesség szerint nem differenciáló könnyű kérdéseket pedig hét
köznapi ismereteik alapján (pl. reklámokból) is meg tudták oldani (Jó-e a pH 5.5 a bőr
nek?). A 8. ábrán egymásra vetítettük az említett eseteket, kiegészítve a középső „cikk
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cakkos” lefutású grafikonnal. Utóbbi a találgatással megoldott item karakterisztikus gör
béjét szemlélteti, amit okozhatott az előzetes ismeretek hiánya, vagy a feladat nem egy
értelmű megfogalmazása.

8. ábra
A 31., 44. és 49. item jelleggörbéi

Az itemek modellilleszkedésének diszkriminációs index függvényében történő elem
zése után megnézzük, hogyan alakulnak az azonos diszkriminációs indexű itemek egy
másra vetített karakterisztikus görbéi. Szemléltetésül az 5-ös diszkriminációs indexű 
itemek közül kiválasztottunk egy csak első- (1. item), első és második- (12. item), máso
dik- és harmadik- (26. item), illetve csak harmadik szinten (46. item) előforduló itemet. 
A kiválasztott itemeknek a szintek növekedésével egyre nehezebbeknek kell lenniük. Az 
itemek jelleggörbéjét egymásra vetítve (9. ábra) egymással párhuzamos karakterisztikus 
görbéket kapunk, ami azt jelenti, hogy az azonos diszkriminációs indexű itemeknél va
lóban csak az itemek nehézségi fokában van különbség, a többi jellemzőjük megegyezik. 
Minél inkább pozitív irányba tolódik a görbe, annál nehezebb az adott feladat, mivel an
nál magasabb képességszint szükséges sikeres megoldásához.

Az itemanalízis során hasonló jelenségeket tapasztaltunk, mint a korábbi mérésekben, 
elemzésekben. A jól diszkrimináló itemek kevésbé térnek el az iskolában megszokott fe
ladatoktól, a megtanult ismeretek felidézését, alkalmazását kérik. Minél életszerűbb, mi
nél több háttérismeretet igényel egy feladat, minél több zavaró információ áll a diákok 
rendelkezésére, annál kevésbé sikeresek még a magasabb tudásszintű tanulók is a helyes
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válasz megadásában. Az értékelés során azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy nagy valószínűséggel hasonló stílusú feladatlappal még sohasem találkoztak a diá
kok, ezért az újdonság ereje is meghatározó lehetett a teljesítmények alakulásában.

9. ábra
Azonos diszkriminációs indexű itemek karakterisztikus görbéi

A teljesítmények elemzése

A teljesítmények eloszlása szintenként

A teljesítmények eloszlását a klasszikus tesztelméleti ábrázolásokhoz képest újabb 
dimenzióban ábrázolja a 10., 11., és 12. (lásd következő fejezet) ábra. (Az elemzéseket a 
ConQuest programcsomaggal végeztük.) Az ábrák ugyanazon a számegyenesen mutat
ják a megfelelő szintű feladatlap itemeinek itemnehézségi index szerinti eloszlását és a 
feladatlapot kitöltő diákok képességszint szerinti eloszlását. Az ábrák bal oldalán látható 
a diákok, jobb oldalán az itemek képességszint alapján történt elhelyezése -  minta-, il
letve itemtérképe (map o f persons abilityZ item’s difficulty map). A két oldalt összevetve 
megállapítható, hogy az adott feladatlap nehézsége mennyire felel meg a kijelölt kor
osztály (minta) komplex problémamegoldó fejlettségi szintjének, illetve útmutatót ad a 
feladatlapok esetleges továbbfejlesztéséhez: melyik itemet lehetne elhagyni a feladatlap
ról, mert túl nehéz, vagy túl könnyű, illetve milyen nehézségű feladatokat kellene még
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tartalmaznia a tesztnek, hogy a teszt megoldásához szükséges képességszint-intervallum 
egybeessen a diákok problémamegoldó képességének fejlettségi szintjével. Általános
ságban megfogalmazható, hogy elméletileg, ha egy személy képességparamétere maga
sabb, mint az item nehézségi indexe, akkor az adott item helyes megválaszolásának va
lószínűsége több mint 50 százalék, azaz a személy képességparamétere az az itempara- 
méter lesz, amely itemet az adott személy 50 százalékos valószínűséggel old meg. A 
számegyenes negatív képességszint-értékei nem negatív szintű képességet jelentenek, 
hanem átlag alatti képességszintet, mert a program az itemnehézség átlagát automatiku
san nullának veszi.

A 10. ábrán a minta képességszint szerinti eloszlásában minden egyes V  hét tanulót 
képvisel, az itemek száma pedig az item nevét (utolsó két számjegyét) jelenti. A minta 
eloszlása jól közelíti a normál eloszlást, van néhány kiemelkedő és néhány alacsonyabb 
képességű diák is, akiket a teszt már kevésbé differenciál. A magasabb képességű diákok 
komplex problémamegoldó képessége magasabb, mint a feladatlapon az itemek 50%-os 
valószínűséggel történő megoldásához szükséges képességszint, a legalacsonyabb képes
ségűek pedig nem érik el azt a képességszintet, ami a feladatlap problémáinak 50%-os 
valószínűséggel történő megoldásához szükséges. A feladatlap esetleges továbbfejleszté
sének szemszögéből nézve ez annyit jelent, hogy az adott populáció képességszintjének 
teljes lefedéséhez néhány nehezebb és néhány könnyebb itemmel bővíthető a feladatlap. 
Összességében, a szignifikanciaszint határain belül elmondható, hogy a harmadik, ne
gyedik és ötödik osztályosok szintjének megfelelő az első szintű feladatlap.

A második szintű feladatlap itemtérképéről és a teljesítmények eloszlásáról hasonló 
megállapítások tehetőek, ezért ebben a tanulmányban nem ábrázoltuk a feladatlap 
itemeinek minta- és itemtérképét. A minta eloszlása közelíti a normál eloszlást. A fela
datok megoldásához szükséges képességszint a szignifikancia határain belül megegyezik 
a populáció képességeloszlásával. Egy item (35) logit értéke magasabb, mint az összes 
diák képességparamétere, ami azt jelenti, hogy annak valószínűsége, hogy ezt az itemet 
az adott populációban valaki megoldja, kisebb, mint 50 százalék. Összességében az első 
szinten elmondottakhoz hasonló következtetést vonhatunk le: a második szintű feladat
lap az adott populáció képességszintjének megfelelő.

A harmadik szintű komplex problémamegoldó feladatlap itemeinek megoldásához 
szükséges képességszintet és a diákok komplex problémamegoldó képességszintjét egy 
egyenesen ábrázolja a l l .  ábra. Az ábrán minden egyes ’x’ hét tanulót reprezentál. Négy 
item (49, 35, 51, 37) 50 százalékos valószínűséggel történő megoldásához szükséges ma
gasabb komplex problémamegoldó képességszint, amivel a mintában csak hét tanuló 
rendelkezik. A 24-es item logit értéke minden személy képességparamétere alatt van, 
azaz annak valószínűsége, hogy mindenki megoldja ezt a problémát, nagyobb, mint 50 
százalék továbbá annak valószínűsége, hogy az átlagos képességűek (logit érték=0) meg
oldják ezt a problémát közel 100 százalék. (A középiskolás diákok 80 százaléka oldotta 
meg helyesen ezt a problémát.) A 49-es item logit értéke a képességparaméter-értékek 
felett van, azaz elméletileg annak a valószínűsége, hogy valaki megoldja ezt a feladatot 
kisebb 50 százaléknál, sőt már a magasabb képességszintü diákoknál (logit érték=2) is 
kisebb mint 25 százalék. (A középiskolások 4 százaléka helyesen oldotta meg ezt a prob-
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lémát.) A harmadik szintű feladatlap megoldásához szükséges képességszint egybeesik 
az adott populáció fejlettségi szintjével, jól differenciálja a feladatlap a diákokat.
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10. ábra
Az első szintű feladatlap minta- és itemtérképe (Minden egyes ’x' hét tanulót képvisel.)
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11. ábra
A harmadik szintű feladatlap minta- és itemtérképe (Minden egyes ’x ’ hét tanulót képvisel.)

A teljesítmények eloszlása egy skálára transzformálva

Amint a korábbi elemzések során, a teljesítmények eloszlásának vizsgálata során is a 
feladatlapok külön-külön történő elemzése után megnézzük, hogyan viselkedik a három 
feladatlap, ha egy tesztként kezeljük azokat (12. ábra). Ebben az esetben a program 
(ConQuest) a felmérésben részt vett 9-17 éves korosztályt egy populációnak kezeli, egy 
számegyenesen ábrázolja a különböző fejlettségű diákokat (Az ábrán minden V  15 ta
nulót képvisel.) Az elemzés során a program ugyanerre a számegyenesre transzformálja 
a három feladatlap itemeit, de most egy tesztként kezelve azokat, kihasználva a második 
szint összekötő funkcióját.
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12. ábra
A három feladatlap egy tesztként elemezve (Minden egyes ’x ’ tizenöt tanulót képvisel.)

A 12. ábra megerősíti a feladatlaponkénti elemzések eredményét: az itemek e kor
osztály vizsgálatára összességében megfelelő nehézségitek, sőt még magasabb képessé
gű diákok mérésére is alkalmas -  a 49., 35. és 51. item nehézségi indexe magasabb, mint 
a legmagasabb képességparaméter-érték. A több mint 5000 diákból 135 tanuló komplex 
problémamegoldó gondolkodásának fejlettségi szintje nem éri el a feladatlapok problé
máinak 50 százalékos valószínűséggel történő megoldásához szükséges fejlettségi szin
tet, e csekély részminta pontosabb differenciálásához a teszt-sorozat továbbfejlesztése
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során még néhány könnyebb itemmel ki lehet egészíteni az első szintű feladatsort. A fe
ladatsor itemeinek szintenkénti nehezedését bizonyítja, hogy a képességskála magasabb 
tartományában magasabb számok (itemnevek) szerepelnek, ami az egyre magasabb 
szintű feladatlapban való előfordulásra utal. A képességskála alacsonyabb tartományá
ban lévő alacsonyabb számok azt jelzik, hogy ténylegesen az első szintű feladatlap 
itemei a legkönnyebbek.
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13. ábra
A három feladatlap egy tesztként elemezve, külön dimenzióban 

(Minden egyes ’x ’ 23 tanulót képvisel.)

A következő ábra, hasonlóan a 12. ábrához a három szinten nyújtott teljesítményeket 
és képességszinteket egy skálán ábrázolja, de a 13. ábrán -  bár egymással párhuzamos,
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összehasonlítható képességskálákon, de -  már külön dimenzióban ábrázoljuk a diákok 
matematikai, illetve természettudományos ismereteinek alkalmazási képességének fej
lettségét. Az első dimenzió a matematikai ismeretek alkalmazási képességének dimenzi
ója, a második dimenzió a természettudományos ismeretek alkalmazási képességének 
dimenziója. Az eredmények alapján a matematikai jellegű problémák megoldásához 
szükséges képességszint szélesebb skálán mozog, mint a természettudományos ismere
tek alkalmazásának képességszintjei. Utóbbi területen homogénebb a diákok teljesítmé
nye, nincsenek kiugróan rossz, se jól teljesítő diákok. Ha továbbfejlesztenénk a feladat
lap-sorozatot, akkor a gyengébbek jobb differenciálása érdekében matematikai jellegű 
problémákkal kellene kiegészíteni azt, továbbá a 49-es természettudományos feladatot el 
lehetne hagyni, mert szignifikánsan magasabb képességszint szükséges 50 százalékos 
valószínűséggel történő megoldásához, mint a legmagasabb képességszintű diák képes
ségszintje.

A teljesítmények elemzése, az eredmények egy skálára hozása

A klasszikus tesztelméleti számítások csak arra adnak lehetőséget, hogy a teljesítmé
nyeket külön-külön tesztenként nézve hasonlítsuk össze. Ennek az a következménye, 
hogy az azonos feladatlapokat kitöltők eredményei egymással összehasonlíthatóak, de a 
más szintűekével nem. Ezért a fejlődés ábrázolásánál nem köthetők össze a különböző 
szinteken mutatott fejlődési görbék. A modern tesztelméleti számítások az összemérendő 
tesztek pontértékeinek azonos skálára hozásával lehetővé teszik ennek kiküszöbölését.

Az egyeztetés alapját a különböző tesztekben lévő azonos itemek, átfedések, közös 
tesztrészletek szolgáltatják. Az anchor itemekkel összekötött, különböző életkornak által 
megírt, különböző nehézségű tesztek itemeinek egy skálára hozása, azaz a különböző 
szintű feladatlapon nyújtott teljesítmények összehasonlíthatósága, a vertikális egyeztetés 
az IRT egy fontos alkalmazási területévé vált (Horváth, 1997). Gyakorlati jelentőssége 
számottevő, mert ezáltal lehetővé vált a különböző tesztekkel mért azonos tulajdonság 
összehasonlítása, és a tesztek nehézségi szintjében lévő eltérések kiegyensúlyozása.

Jelen felmérésben az anchor itemeket a második szint itemei adták (1. ábra), a szá
molásokat elvégeztük mind az OPLM, mind a Quest programcsomaggal is. Az OPLM 
program az egy skálára hozás folyamatában először a diszkriminációs indexek segítsé
gével súlyozza az egyes itemek értékeit, és meghatározza az itemekhez tartozó még sza
bad itemparaméterek kiinduló értékét. A következő lépésben az anchor itemek itempara- 
métereit rögzítve kiszámoltatjuk a többi item paraméterét is, amelyek már a kötött ite
mekhez viszonyított mutatószámok. A komplex feladatlapsorozat 54 itemének paraméte
rét az 1. táblázat mutatja. A táblázatban minden item mellett két paraméterérték szerepel. 
Az egyiket az OPLM, a másikat a Rasch modellel dolgozó Quest programmal számoltuk 
ki. A paraméterértékek közötti különbség oka a két modell között fennálló eltérésben 
rejlik. Ha grafikonon ábrázolnánk az értékeket, a Rasch modell alapján számolt függ
vény egy nyújtott transzformáltja az OPLM által adott paraméterértékekből álló függ
vénynek. Előbbi az itemparaméter-értékeket szélesebb skálán helyezi el. Korábban már 
utaltunk rá, hogy a feladatlapok jó modellilleszkedését mutatja az itemparaméterek 
nagyságának alakulása. A szintek előrehaladtával egyre magasabb indexekkel találkoz
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hatunk, a teszten elért eredmények fényében egyre nagyobb jelentőségűekké válnak a 
magasabb szintű feladatok, egyre magasabb képességszint szükséges a megoldásukhoz.

A súlyozott itemek segítségével minden egyes személyre meghatározható az egyes 
feladatlapokon elért súlyozott összpontszám. Ez a mutató azt jelzi, hogy ha egy adott ké
pességparaméterű személyt ugyanazon feltételek között sokszor tesztelünk, akkor milyen 
szinten fog teljesíteni. Erre a helyi keretek miatt részletesen nem térünk ki.

2. táblázat. A komplex problémamegoldó feladatlap-sorozat itemeinek itemparaméterei

Itemparaméter Itemparaméter Itemparaméter
Item ------------------------  Item ------------------------- Item ---------------------

OPLM Quest OPLM Quest ОРШ Quest
K1101 -0,79 -2,89 К1220 -0,42 -1,20 K2329 0,02 0,29
KI 102 -0,74 -2,65 K1221 -0,39 -1,08 K2328 -0,06 0,09
KI 103 -0,37 -0,89 K1209 -1,23 -2,97 K2326 -0,15 -0,25
KI 104 -0,83 -2,58 К 1222 0,03 0,60 K2327 -0,26 -0,69
KI 105 -0,75 -2,55 К 1223 -0,77 -1,90 КЗ 341 1,46 2,11

KI 106 -0,35 -1,01 К2324 -0,74 -1,96 K3342 -0,11 -0,02

KI 107 -0,55 -1,74 К2325 -0,65 -1,69 КЗ 343 0,34 1,25
KI 108 -0,19 -0,48 К2333 0,04 0,42 К3344 0,25 0,75
KI 111 0,24 0,26 К2334 0,10 0,57 КЗ 345 0,30 0,81
Kl 112 -0,38 -0,90 К2335 1,29 4,05 К3346 0,44 1,71
KI 116 -0,36 -0,77 К2336 0,31 0,94 К3347 1,03 1,63
K1210 -0,83 -2,04 К2337 0,66 2,64 К3348 -0,42 -0,53
K1213 -0,39 -1,08 К2338 1,02 1,42 К3349 1,89 4,26
K1214 -0,41 -1,16 К2339 0,02 0,34 КЗ 350 1,72 2,40
K1215 -0,12 0,11 К2340 0,48 1,30 К3351 1,40 3,27
K1217 -0,30 -0,66 К2330 0,33 0,98 КЗ 352 -0,45 -1,02

K1218 -0,31 -0,77 К2331 -1,73 -1,85 К3353 0,25 0,89
K1219 -0,28 -0,56 К2332 0,67 2,27 К3354 1,04 2,52

Az itemparaméterek egy skálára hozása után a következő lépcsőfok a személypara
méterek meghatározása volt, ami minden egyes személyhez hozzárendel egy képesség- 
szintet. Ezek évfolyamonkénti átlagát lineáris transzformációval eltoljuk úgy, hogy az 
átlag a nemzetközi mérésekben is használatos 500 pont körül ingadozzon. Ezzel össze
hasonlíthatóvá vált a különböző szintű feladatlapokat kitöltő diákok teljesítménye. A 
komplex problémamegoldó képesség fejlődésének mértékét a 14. ábrán, az explicit ma
tematika feladatlapon nyújtott teljesítmények alakulását a 15. ábrán, az explicit termé
szettudományos feladatokon elért eredmények alapján számolt képességszintek alakulá
sát a l ó .  ábrán ábrázoljuk. Mindegyik ábrán feltűntettük a szórás mértékét is.
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14. ábra
A komplex problémamegoldó képesség fejlettségi szintjei a különböző évfolyamokon

Évfolyam

15. ábra
A matematika teszten mutatott teljesítmények évfolyamonkénti bontásban

Az eddigi elemzésekhez képest új információt az ötödikes és hatodikos, illetve a 
nyolcadikos és kilencedikesek közötti fejlődés kimutatása jelenti, továbbá a szintek egy
mással való összehasonlíthatósága. A komplex problémamegoldást életszerű helyzetek
ben vizsgáló feladatokon egyre magasabb eredményeket érnek el a diákok, probléma- 
megoldó képességük egyre fejlettebbé válik. Még a leggyengébb tizenegyedikes évfo-
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lyamosok is elérik a nyolcadik osztályosok átlagos szintjét. A matematika területén lehe
tünk a legintenzívebb fejlődésnek tanúi, bár itt a szórás mértéke is nagyobb, mint a 
komplex problémamegoldás esetében. A természettudományos feladatokon negyedik év
folyamon van olyan diák, akinek tudásszintje a középiskolásokéval vetekszik. Ez való
színű a média, az Internet, valamint a gyerek ismeretteijesztő könyvek hatása, ahonnan a 
diákok szinte korlát nélkül jutnak hozzá a legkülönfélébb természettudományos ismere
tekhez. Összességében ezen a területen tapasztaljuk a legkisebb fejlődést, az átlagos fej
lődés mértéke kisebb, mint a szórások nagysága.

A

Évfolyam
16. ábra

természettudományos teszt eredményei évfolyamonkénti bontásban

Az elemzés alapján megfogalmazható következtetések

A klasszikus tesztelméleti számítások csak az azonos tesztet megoldók eredményei
nek összehasonlítására adnak lehetőséget, ezért a fejlődés ábrázolásánál nem köthetők 
össze a különböző szinteken mutatott fejlődési görbék, például jelen esetben nem hason
líthatóak össze az első és második szinten teljesítő diákok képességszintjei. Ezzel szem
ben a modem tesztelméleti számítások lehetővé teszik horgony itemek felhasználásával a 
különböző szintű feladatlapon elért eredmények azonos skálára hozását. Ennek gyakor
lati jelentőssége számottevő, mert ezáltal lehetővé válik a különböző tesztekkel mért 
azonos tulajdonság összehasonlítása, és a tesztek nehézségi szintjében lévő eltérések ki
egyensúlyozása. A valószínűségi tesztelemzés egy másik előnye, hogy közvetlenül 
összehasonlíthatóvá válik az item nehézsége és a diákok képességi szintje. A komplex 
problémamegoldó feladatlap-sorozat tekintetében a Rasch modell segítségével történő 
elemzés eredménye azt mutatja, hogy a feladatlap-sorozat problémái az érintett korosz
tály képességszintjének megfelelőek. A komplex problémamegoldást életszerű helyze
tekben vizsgáló feladatokon egyre magasabb eredményeket érnek el a diákok, probléma
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megoldó képességük egyre fejlettebbé válik. A matematika területén lehetünk a leginten
zívebb fejlődésnek tanúi. A 9-17 éves diákok matematikai természetű problémamegoldó 
képessége szélesebb skálán mozog, több kiugróan magas és több kiugróan alacsony ké
pességszintű diák van, mint a természettudományos ismeretek alkalmazásának területén, 
ahol az átlagos fejlődés mértéke kisebb, mint a szórások nagysága. Ettől eltekintve ne
gyedik évfolyamon van néhány olyan diák, akinek természettudományos tudásszintje a 
középiskolásokéval vetekszik. Ez valószínű a média, az Internet, valamint az egyre na
gyobb számban megjelenő színes, képes ismeretterjesztő könyvek hatása lehet, ahonnan 
a diákok szinte korlát nélkül jutnak hozzá a legkülönfélébb természettudományos isme
retekhez.

A tanulmányban bemutatott vizsgálat a T 030555 számú OTKA kutatási program, illetve a SZTE- 
MTA Képességkutató Csoport keretében készült.

Irodalom

Adams, R. J., Wilson, M. R. és Wang, W. C. (1997): The multidimensional random coefficients multinominal 
logit. Applied Psychological Measurement, 21. 1-24.

Andricht, D. A. (1978): A rating formulation for ordered response categories. Psychometrika, 43. 561-573.

Bond, T. és Fox, C. M. (2001): Applying The Rasch Model. Fundamental Measurement in the Human 
Sciences. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey.

Csapó Benő (2000): Tudásszintmérö tesztek. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás 
módszereibe. Műszaki Tankönyvkiadó, Budapest. 277-316.

Fischer, G.H. (1983): Logistic latent trait models with linear constraints. Psychometrika, 48. 3-26.

Horváth György (1997): A modern tesztmodellek alkalmazása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Linacre, J. M. (1994): Many-faced Rasch Measurement. MESA press, Chicago.

Linacre, J. M. (2000): Comparing “Partial Credit” and “Rating Scale” Models. Rasch Measurement Transac
tions, 14. 3. sz. (http://www.rasch.org/rmt/rmtl43k.htm, 2004. február 21.)

Linden, W. V. D. és Hambleton, R. K. (1997, szerk.): Handbook o f  Modem Item Response Theory. Springer 
Verlag. (http://www.assess.com/Books/b-46616.htm, 2004. február 21.)

Masters, G. N. (1982): A Rasch model for partial credit scoring. Psychometrika, 47. 149-174.

Molnár Gyöngyvér (2003): A komplex problémamegoldó képesség fejlettségét jelző tényezők. Magyar 
Pedagógia, 103. 1. sz. 81-102.

Rasch, G. (1980): Probabilistic models for some intelligence and attainment tests. University o f Chicago Press, 
Chicago, Idézi: Bond, T. és Fox, C. M. (2001): Applying The Rasch Model. Fundamental Measurement in 
the Human Sciences. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey.

Verhelst, N. D., Glas, C. A. W. és Verstralen, H. H. F. M. (1995): One-Parameter Logistic Model OPLM. 
СГГО, Arnhem.

Wilson, M. R. (1992): The ordered partition model: An extension of the partial credit model. Applied Psycho
logical Measurement, 16. 309-325.

Wu, M., Adams, R. J. és Wilson, M. R. (1998): ACER ConQuest. Generalised item Response Modelling Soft
ware. ACER Press, Australia.

445

http://www.rasch.org/rmt/rmtl43k.htm
http://www.assess.com/Books/b-46616.htm


Molnár Gyöngyvér

ABSTRACT

GYÖNGYVÉR MOLNÁR: ASSESSMENT OF KNOWLEDGE APPLICATION WITH IRT

This paper reports the results of an examination of the relationship between two ways of 
assessing students’ knowledge. More than 5000 Hungarian students (9 to 17-year-olds) were 
assessed in 2002 regarding their performance on reading, mathematics literacy and science 
tests as well as their application of the same knowledge in complex problem solving tasks. 
The test included multiple-choice, short answer, and extended response items. Two IRT 
programs were used to analyse the results, OPLM (Verhelst, Glas and Verstralen, 1995) and 
ConQuest (Wii, Adams and Wilson, 1997). This paper compares the results and the benefits of 
these alternatives. The model applied to the survey is a generalised form of the Rasch model. 
This is a mixed coefficients model where items are described by a fixed set of unknown 
parameters, while student outcome levels (the latent variable) are random effects. For each 
item parameter, the ConQuest fit mean square statistic index provided an indication of the 
compatibility between the model and the data. For each student, the model describes the 
probability of obtaining different item scores. Figures are included to show the distribution of 
Rasch-estimated item difficulties. The student achievement distribution is located parallel to 
the item difficulty distribution. This implies that, on average, the students in the study had an 
ability level that was adequate for a 50 percent chance of solving an average item correctly. 
The accumulation of comparisons across cases yields an item-fit statistic. Each of the 
domains was scaled separately to examine the targeting of the tests. Trend indicators show 
how results change over time. The outcomes draw a profile o f useful knowledge and skills 
among 9- to 17-year-olds.
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HIERARCHIKUS FAKTORANALÍZIS SPSS SZOFTVERREL

Ottó István
Mottó-Logic Bt., Kaposvár

A pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok során a kutatók különféle sokváltozós sta
tisztikai módszereket alkalmaznak az empirikus adatok elemzéséhez. A legnépszerűbb 
ilyen eljárások egyike a faktoranalízis (factor analysis), melynek segítségével a mért 
változók mögött meghúzódó látens, önmagukban nem mérhető struktúrák, más néven 
faktorok mibenlétére próbálunk fényt deríteni (lásd Tabachnick és Fidell, 1989. 12. fe
jezet).

A faktoranalízis során a végső cél általában minél kevesebb olyan, egymástól füg
getlen faktor előállítása, amelyek képesek közelítőleg reprodukálni a mért adatok közti 
összefüggéseket. Előfordulhat azonban, hogy a vizsgálatot végző személy úgy ítéli meg, 
hogy a kérdéses jelenségnél nem zárható ki, hogy a háttérben zajló folyamatok össze
függenek. Ekkor általában a jobb értelmezhetőség kedvéért az elemzés során kapott 
faktorokat úgy forgatjuk el, hogy a faktorokat meghatározó tengelyek ne legyenek egy
másra merőlegesek, azaz a faktorok korrelálnak. Ezt nevezzük a faktorok ferde elforga
tásának vagy rotálásának (oblique rotation of factors).

Amennyiben megengedjük a faktorok közötti korrelációt, akkor szükségszerűen ma
gyarázatot kell adnunk a közöttük fennálló összefüggésekre. Az egyik lehetőség, hogy a 
faktorok közötti korrelációs együtthatókat tartalmazó mátrixból kiindulva újabb faktor
analízist hajtunk végre. Amennyiben az így kapott faktorok szintén összefüggenek, ak
kor az eljárás folytatható egészen addig, amíg korrelált faktorokat kapunk, vagy az elem
zés eredményeképpen csak egyetlen faktor marad.

A fenti eljárás a faktorok egyfajta hierarchiájához vezet, ezért ezt a módszert hie
rarchikus faktoranalízisnek nevezzük. Ez az egyszerűsített megközelítés csak arról ad 
tájékoztatást, hogy a közvetlenül egymás felett elhelyezkedő szintek hogyan viszonyul
nak egymáshoz, azt azonban homály fedi, hogy például a legalsó szinten elhelyezkedő 
mért változók milyen kapcsolatban állnak a két szinttel feljebb elhelyezkedő faktorokkal 
(1. ábra). Az alábbiakban bemutatott megoldás erre a kérdésre is választ ad.
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1. ábra
A hierarchikus faktorelemzés „ hagyományos ” módszere

Schmid és Leiman (1957) módszere

A hierarchikus faktoranalízis tökéletesítésére Schmid és Leiman (1957) egy mára már 
klasszikussá vált tanulmányban egy teljesen új eljárást mutatott be. Bár az eljárás mate
matikai bizonyítása meghaladja a jelen dolgozat határait, azt az érdeklődő olvasó meg
találhatja Schmid és Leiman írásában. Itt most csak az eljárás menetét szeretném röviden 
bemutatni.

Az eljárás első fele tulajdonképpen megegyezik a bevezetésben vázolt módszerrel, 
tehát nem más, mint a faktoranalízis újabb és újabb alkalmazása az egyre magasabb 
szintű faktorok közötti korrelációs mátrixokból kiindulva. Legyen tehát adott a kezdeti R 
korrelációs mátrix, amely a mért változóink közötti korrelációs együtthatókat tartalmaz
za. A faktoranalízist a következő egyenlet szemlélteti:

R = Pl Rl Pl '+ U 2,
ahol P\ a faktorsúlyokat tartalmazó mátrix (pattern matrix), P\' a P\ mátrix transzponált- 
ja, R 1 a faktorok közötti korrelációs együtthatók mátrixa, U 2 pedig az egyedi faktorok 
mátrixa, azaz a faktorok által nem meghatározható variancia. Az eljárást R\ mátrixra al
kalmazva kapjuk:

R\ = P2 R2 P f  + U22.

Tovább folytatva az elemzést az R2 mátrixra:
R2 = P3 R3 / у  + и г2.
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Az eljárást addig folytatjuk, amíg a kapott faktorok korrelálatlanok nem lesznek. Ekkor 
igaz, hogy:

= P , P , ' +  t/i2 .

A bevezetésben leírt módszer és sok kutató által elvégzett elemzés ezen a ponton véget 
ér. Ez az a hely, ahol az eljárás második fele kezdődik, és amely gyakorlatilag Schmid és 
Leiman (1957) újítását tartalmazza. Amint arra a szerzők rámutatnak, a fenti egyenlet a 
következő módon átírható:

Ям = {/Ч£/1НЛЩ}\

ahol {Pj I U\) azt a mátrixot jelenti, amelyet a P, és az U, mátrixok egymás mellé írásá
val kapunk. Ezt a műveletet a “|” operátor jelöli. Nevezzük el a (P, | t/j} mátrixot B, - 
nek. Ekkor az (í-/)-dik szinten található, P\.\ faktorok merőlegessé tehetők a P,.\ B, mű
velet elvégzésével. Tudjuk, hogy:

R , 2  =  /Vl U j .

A fenti egyenletet a P,. i B, művelet segítségével átírva igaz, hogy:

Äi.2={P,1ßi|i/i.1}{Pi.1ßi |^-.}'-

Az így kapott {P\.\Bi I í/j.j} mátrixot nevezzük Bl { -nek, amelynek segítségével tovább 
folyatathatjuk az eljárást, és a Pj.2 B,_i művelet elvégzésével ortogonálissá tehetjük a Pj.2 
faktorokat. Ezt az eljárást folytatva visszajutunk az eredeti faktorainkhoz, amelyeket a 
bemutatott módon elforgatva megkapjuk a végső hierarchikus megoldást, B\ -et:

B , = P X B2.

Egy gyakorlati példa az SPSS alkalmazásával

A társadalomtudományok területén tevékenykedő kutatók körében talán legnépsze
rűbb statisztikai programcsomag a Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 
amely jelenleg már a 12-es verziójánál tart, de korábbi verziói a hazai felsőoktatási in
tézmények számára is kedvező feltételekkel elérhetőek (lásd www.huninet.hu, 
www.spss.hu).

A hierarchikus faktoranalízist mint önálló parancsot ismereteink szerint a mai napig 
nem implementálták az SPSS programcsomagban (vö. SPSS Inc., 1999), ami valószínű
leg hozzájárulhatott ahhoz, hogy a dolgozat írásának időpontjában egyetlen olyan ma
gyar nyelven megjelent tanulmány sem volt elérhető, amely a hierarchikus faktoranalí
zist választotta volna a vizsgált adatok elemzéséhez, annak ellenére, hogy a nemzetközi 
szakirodalomban egyre gyakrabban használt módszerről van szó. Az alkalmazások közül 
kiemelkedik Carroll (1993) munkája, aki a módszer segítségével áttekinti és újraértel
mezi a kognitív képességek faktoranalitikus vizsgálatait, és konklúzióként egy hierarchi
kus intelligenciamodellbe szervezi az azok eredményeként elkülönített kognitív képessé
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geket. Az sem kedvez a módszer hazai terjedésének, hogy a legtöbb, amúgy igen magas 
színvonalú, kutatóknak készült statisztikai szakkönyv -  és itt gondolunk haladó szintű 
kézikönyvekre is -  némileg igazságtalanul mellőzi a kérdést (pl. Falus, 2000; Falus és 
Öllé, 2000; Koster, 1996; Székelyi és Barna, 2002). Pedig amint azt az alábbiakban látni 
fogjuk, egy kis munkával az SPSS segítségével is kivitelezhető a hierarchikus megoldás 
előállítása.

A módszer bemutatásához Schmid és Leiman (1957) mintaadatait használjuk kiindu
lópontként, ami egy 12 mért változó közötti korrelációs együtthatókat tartalmazó mátrix 
(lásd 1 . táblázat).

1. táblázat. A kiindulási, mért változók közötti korrelációs együtthatók mátrixa (R)

VI V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V ll V12

VI 1,0000
V2 0,7200 1,0000
V3 0,3136 0,3528 1,0000
V4 0,2688 0,3024 0,4200 1,0000
V5 0,0983 0,1106 0,0753 0,0645 1,0000
V6 0,0491 0,0553 0,0377 0,0323 0,3200 1,0000
V7 0,1290 0,1452 0,0988 0,0847 0,1344 0,0672 1,0000
V8 0,0369 0,0415 0,0282 0,0242 0,0384 0,0192 0,1400 1,0000
V9 0,2903 0,3266 0,2222 0,1905 0,1089 0,0544 0,1429 0,0408 1,0000
V10 0,1613 0,1814 0,1235 0,1058 0,0605 0,0302 0,0794 0,0227 0,4500 1,0000
V l l 0,0645 0,0726 0,0494 0,0424 0,0242 0,0121 0,0318 0,0091 0,1458 0,0810 1,0000
V12 0,0753 0,0847 0,0576 0,0494 0,0282 0,0141 0,0370 0,0106 0,1701 0,0945 0,4200 1,0000

A faktoranalízist a szokásos módon indítjuk az alábbi SPSS parancsokkal:

MATRIX DATA F I L E =  ' C : \ADA TO K\R. TXT ' /V A R IA B L E S V I TO V 12 . 
FACTOR
/M A T R IX = IN ( CO R =* )
/ C R IT ER IA = FACTORS ( 6 )
/EXTRACTION=ML 
/R O T A T IO N = O B L IM IN .

Az első sor hatására az SPSS az R.TXTfájlból beolvassa a mért változók közötti korrelá
ciós együtthatókat tartalmazó mátrixot. A fájl egy szövegfájl, amely az 1. táblázat belse
jében feltüntetett korrelációkat tartalmazza, hasonló formátumban, szóközökkel elvá
lasztva. A fájl kizárólag a korrelációkat tartalmazza, a változók nevei nem szerepelnek a 
fájlban. A változók neveit maga a parancs adja meg az első sor végén:
/V A R IA B L E S  V I TO V 1 2 .
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A 2-5. sorok végzik el magát a faktoranalízist. A parancs segítségével arra utasítjuk 
az SPSS-t, hogy az elemzés kiindulópontjaként az imént betöltött korrelációs együtt
hatókat tartalmazó mátrixot használja ( / m a t r i x = IN (C O R = * ) ), amelyből hat faktort 
állítson elő (/C R iT E R lA = F A C T O R S  ( 6 ) ) a maximum likelihood módszer segítségével 
( / e x t r a c t i o n =m l ), majd a megoldást forgassa el, megengedve, hogy a faktorok kor
reláljanak egymással ( / r o t a t i o n =o b l i m i n ). A faktorok számát azért adtuk meg, hogy 
az itt bemutatott eredmények összevethetők legyenek a Schmid és Leiman (1957) által 
közöltekkel.

A parancs lefuttatása után keressük meg az SPSS outputjában a Final Statistics 
elnevezésű részt. Itt találjuk a faktorsúlyokat tartalmazó mátrixot (Pattern Matrix), és a 
faktorok közötti korrelációk mátrixát (Factor Correlation Matrix), amelyeket a 2. és
3. táblázatban mutatunk be.

2. táblázat. Az első szint faktoraihoz tartozó súlyok mátrixa (P f

FI F2 F3 F4 F5 F6

VI 0,79812 -0,00058 0,00029 -0,00021 0,00094 0,00010
V2 0,90267 -0,00082 -0,00077 -0,00028 -0,00115 -0,00020

V3 0,00163 -0,00026 0,00037 -0,00015 0,69638 0,00014
V4 -0,00187 -0,00045 -0,00064 -0,00013 0,60363 -0,00023
V5 -0,00209 0,82939 -0,00256 -0,00016 -0,00145 -0,00676
V6 0,00043 0,38602 0,00055 0,00004 0,00039 0,00347
V7 0,01444 0,02515 0,01819 0,00094 0,00921 0,56754
V8 -0,00494 -0,00865 -0,00618 -0,00032 -0,00307 0,24657
V9 0,01975 0,00317 0,82412 0,01644 0,01232 0,01024
V10 -0,01086 -0,00259 0,54479 -0,00866 -0,00658 -0,00531
Vll -0,00027 -0,00007 0,00002 0,60000 -0,00009 -0,00003
V12 -0,00021 -0,00009 0,00003 0,70012 -0,00021 -0,00021

3. táblázat. Az elsőszintű faktorok közötti korrelációk mátrixa (R f

FI F2 F3 F4 F5 F6

FI 1,00000
F2 0,15564 1,00000
F3 0,40220 0,15273 1,00000
F4 0,13533 0,05102 0,26902 1,00000
F5 0,56051 0,13619 0,35191 0,11842 1,00000

F6 0,22996 0,24050 0,22388 0,07571 0,20108 1,00000
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Mielőtt továbbmennénk, készítsünk el egy szöveges fájlt, amelybe a 2. táblázat belsejé
ben található faktorsúlyokat írjuk ki, a faktorok elnevezése nélkül. Mentsük el ezt a fájlt 
Pl.TXT  néven. Most a 3. táblázat adataiból kiindulva -  amelyeket az Rl.TXT szöveges 
fájlba mentettünk a faktorok megnevezései nélkül - ,  folytatjuk a következő szint fakto
rainak meghatározását az alábbi SPSS parancsok segítségével:

MATRIX DATA F I L E =  ' C : \A D A T 0K \R 1. TXT ' /V A R IA B LES F I  TO F 6  . 
FACTOR
/M A TRIX =IN  ( COR= * )
/C R IT E R IA = FA C T O R S ( 3 )
/EXTRACTION=ML 
/R O T A T IO N = O B L IM IN .

Az eredményül kapott három faktorhoz tartozó súlyokat a 4., a faktorok közötti korrelá
ciókat az 5. táblázat tartalmazza. A három faktor az F7, F8 illetve az F9 neveket kapta. 
Ezeket az információkat szintén az SPSS outputjának Final Statistics részében találhat
juk meg a parancsok lefuttatása után. A korábbiakhoz hasonlóan most is mentsük el a 
faktorsúlyokat. A fájlok elnevezésére használt rendszerünket követve legyen a fájl neve 
Pl.TXT.

4. táblázat.
A második szint faktoraihoz tartozó 
súlyok mátrixa (P2)

F7 F8 F9

FI 0,79770 0,00457 0,00079
F2 -0,00719 -0,00237 0,41679
F3 0,15440 0,61281 0,06775
F4 -0,03264 0,40430 -0,01270
F5 0,69792 0,00411 0,00052
F6 0,00306 0,00310 0,58059

5. táblázat.
A másodszintű faktorok közötti kor
relációk mátrixa (R2)

F7 F8 F9

F7 1,00000
F8 0,50986 1,00000
F9 0,48526 0,38588 1,00000

Az SPSS outputjának Final Statistics részéből szükségünk lesz az F1-F6 faktorok 
kommunalitásaira (Communality vagy h2), hogy meg tudjuk határozni a módszer mate
matikai hátterének bemutatásakor U2-nek nevezett mátrixot. Az U2 mátrix egy diagonális 
mátrix, azaz a főátlóján kívül minden eleme nulla. A főátlóban a mi esetünkben a kom- 
munalitások egységből kivont négyzetgyökeit kell beírnunk. Az SPSS által meghatáro
zott kommunalitások segítségével a főátló elemeire a következő adatok adódnak:
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Kommunalitás
(A2)

FI 0,64067
F2 0,17012
F3 0,54265
F4 0,14770
F5 0,49038
F6 0,34023

Az U2 mátrixunk a következő lesz:

0.59944 0,00000 0,00000
0,00000 0,91098 0,00000
0,00000 0,00000 0,67628
0,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000

A főátló megfelelő értéke

( V l - / l 2 )

0,59944
0,91098
0,67628
0,92320
0,71388
0,81226

0,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000
0,92320 0,00000 0,00000
0,00000 0,71388 0,00000
0,00000 0,00000 0,81226

Mentsük el a fenti mátrixot egy szöveges fájlba, aminek legyen a neve U2.TXT. Egyelőre 
ezt félretehetjük, de majd szükségünk lesz rá. Láttuk, hogy a három faktor között további 
összefüggés van, folytassuk tehát az elemzést az 5. táblázatban található korrelációkat 
használva, amelyeket az R2.TXT szöveges fájlba mentettünk ki a faktorok elnevezése 
nélkül:

MATRIX DATA F IL E =  ' C : \A D A T 0K \R 2 . TXT ' /VARIABLES F 7  TO F 9  . 
FACTOR
/M A T R IX = IN (C O R = * )
/C R IT E R IA = F A C T O R S (1 )
/EX TRA CTIO N=M L.

Eredményül a legfelső szinten található, magányos F10 faktort kapjuk, amit természete
sen nem forgat el a program így nincs is értelme megadni a /ROTATION=OBLIMIN 
opciót. A kapott faktorsúlyok a 6 . táblázatban láthatók.

6. táblázat. A harmadik szint faktorához tartozó súlyok mátrixa (Pj)

F10
FI 0,80073
F8 0,63674
F9 0,60602
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Mentsük el a 6 . táblázatban található faktorsúlyokat egy P3.TXT nevű szöveges fájlba, a 
faktor megnevezése nélkül, majd keressük meg a kommunalitásokat az SPSS outputjá
nak Final Statistics részében, hogy elkészíthessük az í/ 3 mátrixot. Az SPSS által megha
tározott kommunalitásokat használva az (73 mátrix föátlójában szereplő értékek kiszá-
míthatóak:

Kommunalitás
(h2)

A főátló megfelelő értéke

(л/ l - h 2 )
Fl 0,64117 0,59902
F2 0,40544 0,77108
F3 0,36726 0,79545

Az t / 3 mátrix tehát így néz ki:

0,59902 0,00000 0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0 0,77108 0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0 0,00000 0,79545

Mentsük el az £/3 mátrixot egy U3.TXTnevű szöveges fájlba. Ezzel befejeződött az eljá
rás azon része, ameddig -  az U2 és t/3 mátrixok előállítását leszámítva -  valószínűleg az 
olvasó is eljutott már korábban.

Az újdonságot az alábbi rész tartalmazza. Ha az olvasó helyesen követte a dolgozat 
útmutatásait, akkor most rendelkeznie kell a Pl.TXT, a P2.TXT, a P3.TXT, illetve az 
U2.TXT és az U3.TXT szöveges fájlokkal. Amennyiben ez nem így van, akkor kérem az 
olvasót, hogy lapozzon vissza és keresse meg a hiányzó fájl elkészítésének menetét. 
Amennyiben mind az öt fájl rendelkezésre áll, készítsük el a következő parancsokat, és 
futtassuk le őket az SPSS-ben:

M ATRIX.
READ P l  / F I L E = 'C : \A D A T O K \P l.T X T ' /F I E L D = 1  TO 47 
/ S I Z E = {12  ; 6 } .
READ P2 / F I L E = ’ C :\A D A T 0 K \P 2 .T X T ' /F I E L D = 1  TO 23 
/ S I Z E = {6 ; 3}  .
READ P3 / F I L E = '
/ S I Z E = {3 ; 1} .
READ U2 / F I L E = '
/ S I Z E = { 6 ;  6 } .
READ U3 / F I L E = '
/ S I Z E = {3 ; 3 } .
COMPUTE B 3 = { P 3 ,U 3 ) .
COMPUTE B2 = { P2 * B 3 , U2 } .
COMPUTE B l = P l * B 2 .
W RITE B1 /O U T F IL E =  ' C : \ADATOK\MEGOLDAS . TXT ’ /F IE L D = 1  TO 2 0 0 .  
END MATRIX.

: \A D A T O K \P 3 .T X T ' 

: \A D A T O K \U 2.T X T ' 

\A D A T O K \U 3.T X T '

/F I E L D = 1  TO 7 

/F I E L D = 1  TO 42 

/F I E L D = 1  TO 21
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Nézzük meg részletesen, hogy mire is utasítják az SPSS-t ezek a parancsok. Az első 
sor önmagában egy parancs, aminek a párja az utolsó sorban található. A “MATRIX. - 
END MATRIX.” páros azt jelzi az SPSS-nek, hogy a közöttük elhelyezkedő parancsokat 
és változókat az ún. mátrixnyelv szabályai szerint kell értelmeznie.

A 2-6. sorok a korábban elmentett adataink, a különféle mátrixok beolvasására 
szolgálnak. Itt minden sor a READ paranccsal kezdődik, majd azt követi az adott mátrix 
megnevezése, amit tetszés szerint mi választunk meg. Ezután megadjuk a mátrixot 
tartalmazó fájl helyét és nevét. A parancsok /FIELD-del kezdődő része azt adja meg, 
hogy a program mely oszlopok között találja az adatokat a szöveges fájlban. Általános
ságban elmondható, hogy a kezdő oszlop az 1-es, a záró oszlop pedig a mátrix leg
hosszabb sorában található karakterek száma (beleértve a szóközöket is). A 2-6. sorok 
végét a mátrix méretének megadása zárja. A mi esetünkben például a Pl mátrixnak 12 
sora és 6  oszlopa van, ezt jelzi a /SIZE={ 12;6).

Az adatok beolvasása után rendelkezésünkre állnak a Pl, P2, P3, és az U2, U3 
mátrixváltozók. A 7-9. sorokban elvégezzük a tulajdonképpeni elforgatást. Elsőként a 
B3 mátrix összeállítására utasítjuk az SPSS-t a 7. sorral. A COMPUTE parancs a mát
rixokkal való műveleteknél is használható. A B\ mátrixot úgy kapjuk meg, hogy a P, és 
az U-, mátrixot egymás mellé írjuk. A B3 mátrixot tehát a P3 és az U3 mátrixok egymás 
mellé írásával nyerjük. Az egymás mellé írás műveletét az SPSS-ben úgy végezhetjük el, 
hogy a két mátrixváltozót kapcsos zárójelek között egy vesszővel választjuk el 
egymástól. A COMPUTE parancs, ami a P3 és az U3 mátrixokból előállítja a B3 mát
rixot, így néz ki:

COMPUTE B3 = { P 3 , U 3 } .

Az eljárást tovább folytatva határozzuk meg а B2 mátrixot. Ez nem más, mint а P2 és B3 
mátrixok szorzatából és az U2 mátrixból egymás mellé írással készült mátrix. Ez SPSS 
nyelven így hangzik:

COMPUTE B 2 = { P 2 * B 3 , U 2 ) .

Elérkeztünk az utolsó elforgatáshoz, ami a B1 mátrix előállítását jelenti. Tudjuk, hogy 
ehhez a Pl mátrixot kell jobbról megszoroznunk az imént kapott B2 mátrixai. A 
megfelelő SPSS parancs a 9. sorban található:

COMPUTE B 1 = P 1 * B 2 .

Előállt a hierarchikus megoldás, amit most már csak ki kell írnunk egy fájlba. Ezt végzi 
el a WRITE parancs a 10. sorban:

W RITE B l  /O U T F I L E = 'C : \ADA TO K\M EGOLDA S.TXT' /F IE L D = 1  TO 2 0 0 .

A parancs után közvetlen a kiírandó mátrix megnevezése található, majd ezt követően 
megadjuk, hogy hova írja ki a megoldást a program. Végül a /FIELD opció azt adja meg, 
hogy mely oszlopok közé írja ki a program a mátrixot. Általánosságban ismét elmondha
tó, hogy a kisebb értéket célszerű 1-nek választani, a legnagyobb értéket pedig úgy, hogy
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a mátrix leghosszabb sora is kiférjen. Esetünkben a 200-as érték bőven elegendőnek 
bizonyult az eredményül kapott, tíz oszlopból álló mátrix mentéséhez. A parancsok sorát 
az END MATRIX utasítás zárja, amelyről már korábban szót ejtettünk.

A parancsok lefuttatása után úgy tűnhet, hogy semmi sem történt, a valóságban az 
SPSS elkészítette a hierarchikus megoldást, és kiírta azt a MEGOLDAS.TXT fájlba. A 
megoldásként kapott faktorsúlyokat a 7. táblázat mutatja. A súlyokat négy tizedesjegyre 
kerekítettük és az áttekinthetőség kedvéért megadtuk a mért változók és a faktorok meg
nevezéseit is. Kiemeltük továbbá azokat a nagyobb jelentőséggel bíró súlyokat, amelyek 
meghatároznak egy-egy faktort.

7. táblázat. Az SPSS által meghatározott hierarchikus faktorszerkezet (B/)

F10 F7 F8 F9 FI F2 F3 F4 F5 F6

VI 0,5130 0,3818 0,0029 0,0004 0,4784 -0,0005 0,0002 -0,0002 0,0007 0,0001

V2 0,5782 0,4308 0,0027 0,0002 0,5411 -0,0007 -0,0005 -0,0003 -0,0008 -0,0002

V3 0,3924 0.2920 0,0023 0,0003 0,0010 -0,0002 0,0003 -0,0001 0,4971 0,0001

V4 0,3373 0,2514 0,0016 0,0000 -0,0011 -0,0004 -0,0004 -0,0001 0,4309 -0,0002

V5 0,1974 -0,0054 -0,0028 0,2717 -0,0013 0,7556 -0,0017 -0,0001 -0,0010 -0,0055

V6 0,0967 -0,0012 -0,0004 0,1296 0,0003 0,3517 0,0004 0,0000 0,0003 0,0028

V7 0,2331 0,0133 0,0103 0,2714 0,0087 0,0229 0,0123 0,0009 0,0066 0,4610

V8 0,0773 -0,0037 -0,0024 0,1107 -0,0030 -0,0079 -0,0042 -0,0003 -0,0022 0,2003

V9 0,4850 0,0905 0.3947 0,0500 0,0118 0,0029 0,5573 0,0152 0,0088 0,0083

V10 0,2872 0,0426 0,2547 0,0261 -0,0065 -0,0024 0,3684 -0,0080 -0,0047 -0,0043

V l l 0,1339 -0,0119 0,1871 -0,0061 -0,0002 -0,0001 0,0000 0,5539 -0,0001 0,0000

V12 0,1562 -0,0139 0,2183 -0,0072 -0,0001 -0,0001 0,0000 0,6464 -0,0001 -0,0002

Tovább javíthatunk az olvashatóságon, ha a faktorok ábrázolási sorrendjét megvál
toztatjuk és az alacsony abszolútértékű faktorsúlyokat elhagyjuk. Ekkor, végső megol
dásként a 8 . táblázatban látható hierarchikus faktorstruktúrát nyerjük.

A táblázat jól áttekinthető képet ad a faktorok három szintjéről, továbbá az egyes 
változók és a faktorok kapcsolatáról. A faktorok sorszámának természetesen nincs je
lentősége, hiszen azok amúgy is valamilyen könnyen értelmezhető címkét kapnak a ku
tatótól. Amint azt Schmid és Leiman (1957) megjegyzi, az eljárás során az eredeti, hat 
korrelált faktort tartalmazó megoldással szemben a végső megoldás faktorai merőlege
sek egymásra (orthogonal factors), és a hierarchikus szerkezet feltárásával a faktorok kö
zötti, korábban rejtett összefüggésekre immár világos magyarázatot kapunk.
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8. táblázat. A végleges hierarchikus faktorszerkezet

III. szint II. szint /. szint

F10 F7 F9 F8 FI F5 F2 F6 F3 F4

VI 0,5130 0,3818 0,4784

V2 0,5782 0,4308 0,5411

V3 0,3924 0,2920 0,4971
V4 0,3373 0,2514 0,4309
V5 0,1974 0,2717 0,7556
V6 0,0967 0,1296 0,3517
V7 0,2331 0,2714 0,4610
V8 0,0773 0,1107 0,2003
V9 0,4850 0,3947 0,5573
V10 0,2872 0,2547 0.3684

V ll 0,1339 0,1871 0,5539

V12 0,1562 0,2183 0,6464

Záró gondolatok

A dolgozatban kísérletet tettünk a hierarchikus faktoranalízis Schmid és Leiman (1957) 
által javasolt, napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendő módszerének bemu
tatására. Tettük mindezt a matematikai bizonyítás mellőzésével, az eljárás gyakorlati ol
dalára koncentrálva. Talán érthető ez a megközelítés, ha figyelembe vesszük, hogy az 
elmélet mit sem ér, ha alkalmazásához nem áll rendelkezésre a megfelelő eszköz. A mi 
esetünkben a kutatók eszköztárának egy létező és elterjedt darabját, az SPSS statisztikai 
csomagot bírtuk rá a feladat elvégzésére.

Habár az eljárás technikai részleteit pontosan ismerteti a dolgozat, az elemzések so
rán ezek ismerete nyilvánvalóan kevés, s inkább szükséges, mint elégséges feltételként 
jelentkezik. A faktoranalízis köztudottan számos szubjektív döntés meghozatalát kívánja 
meg (pl. faktorok számának meghatározása), ezért rendkívül fontos, hogy tisztában le
gyünk a választási lehetőségek teljes skálájával. A dolgozatban arra kívántunk rámutatni, 
hogy ha az elemzés során kapott faktorok között további korreláció áll fenn, akkor ennek 
egyik értelmezése a hierarchikus faktorstruktúra meghatározása lehet. Nem szabad azon
ban megfeledkeznünk arról, hogy ez is csak egy alternatíva a sok közül, így az eljárás 
alkalmazásához elengedhetetlen, hogy a kutató mélyrehatóan ismerje a vizsgált jelensé
get, és így megfelelően dönthessen a módszer alkalmazásáról, illetve minél pontosabban 
értékelhesse az előállt megoldást.
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ABSTRACT

ISTVÁN OTTÓ: HIERARCHICAL FACTOR ANALYSIS BY THE SPSS SOFWARE PACKAGE

This paper introduces a version of factor analysis scarcely mentioned in the Hungarian lit
erature so far, despite its growing international popularity. The method in question is Schmid 
and Leiman’s (1957) hierarchical factor analysis, which is suitable for the production of a 
multi-layered factor structure from the correlations of rotated factors. First the mathematical 
bases of the method are presented, then the use of the method itself within the SPSS statisti
cal program package is demonstrated through a practical example.
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EGY KÉMIATANÍTÁSBAN HASZNÁLHATÓ TÉRSZEMLÉLETI 
TESZT HAZAI ADAPTÁCIÓJA
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A kémia az anyagok tulajdonságait és átalakulásait három szinten tárgyalja, értelmezi 
(Tóth, 2000, 2002a, 2002b): (1) az érzékelhető valóság szintjén (makroszinten); (2) az 
anyagot felépítő, szemmel nem látható részecskék (atomok, molekulák, ionok) szintjén 
(szubmikroszinten); és (3) a kémia sajátos szimbólumrendszerének (vegyjelek, képletek, 
reakcióegyenletek, kémiai mennyiségek) felhasználásával (szimbólumszinten). Ez a há
romszintű tárgyalásmód különösen sok problémát okoz a kémia tanításában és tanulásá
ban amennyiben a makro- és a szubmikroszintű értelmezés különbözik egymástól 
(Brosnan, 1999; Tóth, 2002a, 2002b), vagy azt a pedagógiai baklövést követjük el, hogy 
a három szintet egyszerre tanítjuk (Johnstone, 2000; Tóth, 2000, 2002a). A legnagyobb 
baj azonban -  ahogy erre Gabel (1999) utal cikkében - , hogy a „modem” kémiaoktatás a 
makroszintű tulajdonságokat és jelenségeket elsősorban a legelvontabb szinten, a szim
bólumok szintjén próbálja tárgyalni és értelmezni. Barke (1997) szerint a makroszintű 
tárgyalást a szubmikroszintű értelmezésnek kell követni, és csak ebből kiindulva térhe
tünk át a szimbólumok szintjére. Szerinte a különböző szerkezeti modellek, mint közve
títők szerepelnek a makroszint és a szimbólumszint között (1. táblázat).

1. táblázat. A szerkezeti modellek, mint közvetítők a makroszint és a szimbólumszint kö
zött (Barke, 1997. 379. о.)

MAKROSZINT A z  anyag és tulajdonságai Az anyag átalakulásai

i 1 i
SZUBMIKROSZINT Az anyag szerkezeti modellje, Az anyag szerkezeti modellje

S zerk ezeti m odellek a szerkezet legkisebb egységei az átalakulás előtt és után

i i i

SZIMBÓLUMSZINT A legkisebb szerkezeti egység Szerkezeti képlettel, majd 
kémiai képlettel felírt reakció-

K ém ia i szim bólu m ok szimbóluma, a kémiai képlet egyenlet

A kémiában leggyakrabban használt szerkezeti modellek a kristályrács-modellek és a 
molekulamodellek (Mojzes, 1984). Ezek rajzaival és fényképeivel gyakran találkozha
tunk a kémiatankönyvekben. (Egy ilyen összeállítás látható az 1. ábrán.)
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22/1. ábra Két ejtérő CBrFCIH-molekula és a forgatással létrehozott 
tükőrképi pír

1. ábra
Néhány példa a kémia tankönyvekben található szerkezeti modellekre

A térbeli modellek és különösen síkbeli reprezentációjuk helyes értelmezése megfe
lelő szintű térszemléletet igényel a tanulóktól. A közismereti kémia tanítása általában 12- 
16 éves kor között történik. Irodalmi adatok (Kárpáti, 2002, 2003; Séra, Kárpáti és Gu
lyás, 2002) bizonyítják, hogy ebben a korban még fejleszthető a tanulók térszemlélete. A 
kémia eredményes tanulásához szükséges térszemléletet, a térbeli alakzatok kétdimenzi
ós reprezentációjának helyes értelmezését elsősorban gondosan megtervezett modellezé
si feladatokkal fejleszthetjük. Ezt támasztják alá Kárpáti Andrea és munkatársai vizsgá
latai is, akik azt találták, hogy „a leghatásosabb fejlesztő eljárások mindegyike valós tér
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ben végzett művelet: plasztika, modellezés, tárgyalkotás” (Kárpáti, 2003. 103. o.). 
Eredményt csak a következő lépésekből álló modellezési gyakorlatoktól remélhetünk: 1. 
modellépítés leírás alapján; 2. ábrarajzolás modell alapján; 3. modellépítés ábra alapján; 
4. ábrarajzolás ábra alapján (Mojzes, 1984).

Ilyen jellegű és célzatú modellezési feladatok a magyar kémiaoktatásban ismertek 
(Soltész, 1988-2003). Ezek elsősorban szerves vegyületek (cukrok, ciklikus szénhidro
gének) molekulamodelljeire épülnek. Bár a modellezési gyakorlatok során gyakran szá
moltak be a -  többnyire egyetemista korosztályhoz tartozó -  résztvevők eredményessé
gének lényeges javulásáról (Kiss és Németh, 2002; Kiss és Soltész, 2000; Németh és 
Soltész, 2002; Németh, Kiss és Soltész, 2002; Soltész, 2003; Soltész és Kiss, 2000), meg
felelő mérőeszköz híján ez nem bizonyítja a térszemlélet fejlődését, legfeljebb a hasonló 
típusú modellezési feladatok megoldásában való jártasságot minősíti.

A kémia eredményes tanulásához tehát megfelelően fejlett térszemlélet szükséges. 
Ennek szintjét, illetve a fejlesztési gyakorlatok eredményességét csak alkalmas mérőesz
köz birtokában ellenőrizhetjük. Munkánk célja egy olyan térszemléleti teszt kiválasztása 
volt, amely alkalmas a kémia tanulásához szükséges térszemlélet mérésére.

A térszemlélet fogalmáról, összetevőiről és mérésének lehetőségeiről részletes ma
gyar nyelvű tanulmányok (Kárpáti, 2002, 2003; Séra, Kárpáti és Gulyás, 2002) állnak 
rendelkezésünkre, ezért itt csak a számunkra legfontosabb ismereteket foglaljuk össze.

Térszemléleten vagy más néven téri képességen „két- és háromdimenziós alakzatok 
észlelésének és az észlelt információk tárgyak és viszonylatok megértésének és problé
mák megoldására való felhasználásának képességét értjük” {Séra, Kárpáti és Gulyás, 
2002. 19. o.). Az első térszemléletet mérő papír-ceruza tesztet 1915-ben publikálták, és 
azóta számos tesztet fejlesztettek ki a térszemlélet különböző komponenseinek mérésére 
(lásd pl. Séra, Kárpáti és Gulyás, 2002. 29-30. o.). Ezek között találunk mind téri ori
entációt (kocka összehasonlítás, kártyaforgatás), mind vizualizációt (forma összeillesz
tés, papírhajtogatás, felületkialakítás) mérő teszteket.

Magyarországon Kárpáti Andrea, Gulyás János és Séra László dolgoztak ki egy tér- 
szemléletet mérő tesztet az elmúlt tíz évben (Kárpáti, 2002, 2003; Séra, Kárpáti és Gu
lyás, 2002). A tesztfeladatok kidolgozásánál a térszemlélet két képességfaktorát, a felis
merést és a manipulációt feltételezték (Kárpáti, 2002. 103. o.). A tesztek elsősorban az 
alap- és középfokú rajzpedagógiai témakörökhöz és a geometriai tananyaghoz kapcsoló
dó feladatokat tartalmaztak {Kárpáti, 2003. 101. o.). A bemért feladatokból álló feladat
bankot két korcsoport, hetedik osztályosok és tizenegyedik osztályosok számára állítot
ták össze.

Szintén az elmúlt évtizedben jelent meg a nemzetközi kémiadidaktikai szakirodalom
ban egy kémiai tartalmú feladatokat is tartalmazó térszemléleti teszt, az úgynevezett 
Barke-féle teszt {Barke és Kuhrke, 1992). Ennek a tesztnek az itemjei elsősorban a kép
zeleti munkát, a manipulációt mérik, melynek kitüntetett szerepe van a kémiában hasz
nálatos térszerkezeti modellekkel való műveletekben. A Kárpáti Andrea és munkatársai 
által kidolgozott tesztekkel ellentétben Barke ugyanazokat a feladatokat használta kü
lönböző korosztályhoz (7-12. évfolyamhoz) tartozó tanulók térszemléletének mérésére. 
A kémiai tartalom, a különböző korú tanulókra alkalmazható itemek, valamint a főleg 
manipulációs képességet (más térszemléleti modellek terminológiájában: a vizualizációt)
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mérő feladatok miatt választásunk erre a tesztre esett. Ennek a tesztnek az alkalmazása 
ráadásul lehetőséget nyújt arra is, hogy eredményeinket összevessük külföldi mérések 
eredményeivel.

Mivel a tesztnek csak egy angol nyelvű változata állt rendelkezésünkre, ezért először 
lefordítottuk magyarra, majd próbamérések során ellenőriztük a teszt használhatóságát 
különböző korú magyar tanulók körében.

Ebben a közleményben
1) bemutatjuk a Barke-féle térszemléleti tesztet;
2 ) összefoglaljuk a nemzetközi szakirodalomban a teszt felhasználásával kapcsola

tos eredményeket;
3) ismertetjük a teszt hazai adaptációjával kapcsolatos tapasztalatainkat; és végül
4) megfogalmazzuk a teszt továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatainkat.

A Barke-féle térszemléleti teszt

A Barke által kifejlesztett térszemléleti teszt első változata gömbökkel és különböző po
liéderekkel kapcsolatos feladatokat tartalmazott (Barke, 1978). Később a pusztán mate
matikai jellegű feladatok egy részét kémiai szerkezetmodellekkel kapcsolatos itemekre 
cserélte ki a szerző (Barke és Kuhrke, 1992). Több éves fejlesztő munka eredményeként 
született meg a teszt ma használatos (és általunk is használt) változata.

A teszt öt résztesztből áll. Minden egyes résztesztet egy rövid elméleti rész és két 
gyakorló feladat vezet be. Ezután következnek a tulajdonképpeni itemek, résztesztenként 
8-8  darab. A feladatok valamennyi esetben tartalmazzák egy-egy térbeli alakzat rajzát. A 
megoldó feladata, hogy a látható kép alapján elképzelje a térbeli alakzatot, és azon vé
gezzen bizonyos műveleteket (az alakzatot felépítő egységek számolása, az egységek 
egymáshoz viszonyított helyzetének vizsgálata; az alakzat tükrözése, tengely körüli for
gatása; az alakzat háromdimenziós mozgatásával újabb térbeli alakzatok létrehozása). 
Valamennyi item zárt végű, egyszerű feleletválasztásos. A válaszlapon szereplő hat le
hetőség közül kell az egyetlen helyes választ megjelölni. A teszt kidolgozásának szigorú 
időbeni menetrendje van. Valamennyi részteszt bevezető elméleti részének és próbafela
datának áttanulmányozására két-két perc, az első részteszt nyolc feladatára négy perc, a 
további résztesztek ugyancsak nyolc-nyolc feladatára hét-hét perc áll a megoldó rendel
kezésére. (A tesztfelvétel teljes időigénye tehát 42 perc.) Továbblépni (a tesztben előre 
lapozni) csak a tesztfelvételt vezető jelzésére lehet és kell, menetközben vagy a végén 
visszalapozni nem szabad.

Az első részteszt a „Kockarendezés". A részteszt elméleti bevezetője a következő: 
„Az anyag szerkezetét és a részecskék elrendeződését a szerkezeti modellek mutatják be. 
Ezen az oldalon kockákat fog látni az anyag legkisebb részecskéinek modelljeként. 
Ezekben a feladatokban meg kell számolnia a modell rajzán a kockákat. A legtöbb eset
ben nem látható minden kocka, a probléma megoldásához önnek kell azokat a rajzhoz 
gondolatban hozzáképzelnie.” Az első résztesztből mutat három itemet (a válaszlap vo
natkozó részével együtt) a 2 . ábra.
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X ----______________^ ^  У 1.5. Hány kockának látszik egy oldallapja kívül
ről?

1.6 . Hány kockának látja két oldallapját kívülről?
1.7. Hány kocka helyezkedik el úgy, a kocka épít

mény belsejében, hogy azt kívülről egyáltalán 
nem látjuk.

Válaszlehetőségek (*a helyes válasz):
1.5. 4 6 8 10* 16 20
1.6. 4 6 8 10 16* 20
1.7. 1 2* 6 12 15 60

2. ábra
A „Kockarendezés" részteszt három feladata és a helyes válaszok

A második részteszt címe: „Gömbrendezés''. Részlet az elméleti bevezetőből: „Az 
anyag szerkezetét és a részecskék elrendeződését a szerkezeti modellek mutatják be. 
Ezen az oldalon az anyag legkisebb részecskéit gömbökkel modelleztük. Ezekben a fela
datokban meg kell számolnia a modell rajzán a gömböket. A legtöbb esetben nem látható 
minden gömb, a probléma megoldásához önnek kell azokat a rajzhoz gondolatban hoz
záképzelnie.” A második résztesztből láthatunk három példát (a válaszlehetőségekkel és 
a helyes válasszal együtt) a 3. ábrán.

2.5. Hány gömböt tartalmaz ez az egység?
2.6. Hány olyan gömb található az egység belse

jében, mely kívülről egyáltalán nem látható?
2.7. Hány másik gömbbel érintkezik egy gömb az 

egység belsejében?

Válaszlehetőségek (*a helyes válasz):
2.5. 30 36 50 55* 56 64
2.6. 3 4 5* 6 7 8
2.7. 6 8 10 12* 14 16

3. ábra
A „Gömbrendezés'' részteszt három feladata és a helyes válaszok

A harmadik részteszt a „Gömbrétegek egymásra helyezése". „Ezekben a feladatok
ban gömbrétegeket lát lerajzolva. Képzeletben helyezze egymásra ezeket a rétegeket és 
próbálja meg elképzelni az eredményt, valamint az egyes gömbök helyzetét az egység
ben.” Ilyen jellegű feladatokra láthatunk példát a 4. ábrán.
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Az I, II és III. rétegeket rakjuk 
egymásra oly módon, hogy a Kt 
gömb kerüljön az, L, üregbe, a K2 
az Lj-be.
3.3. Összesen hány gömb fekszik az 

elképzelt egység belsejében?
3.4. Hány másik gömbbel érintkezik a K3
3.5. Hány gömb veszi körbe az Lj-es üreg

Válaszlehetőségek (*a helyes válasz):
3.3. 2 4 6 9* 12 14
3.4. 2 4 6 9 12* 14
3.5. 2 4 6* 9 12 14

4. ábra
A „Gömbrétegek egymásra helyezése" részteszt három feladata és a helyes válaszok

A negyedik és az ötödik résztesztben kémiai jellegű problémákat kell megoldani. A 
negyedik részteszt címe: Szám olás elemi cellából”. Az elméleti bevezető szerint: „A ké
miában a kristályok szerkezetét az elemi cella segítségével írjuk le. Egy elemi cella fel- 
használásával az egész kristályt felépíthetjük, ha azt térben három megfelelő irányba 
mozgatjuk és elképzeljük az összes egymás mellé helyezett cella közötti kapcsolatot.” A 
nátrium-klorid (NaCl) kristályrácsának elemi cellájával kapcsolatos feladatokat láthatjuk 
az 5. ábrán.

A következő elemi cella a nátrium és klór részecskék elhelyezkedését mutatja be a nátrium- 
klorid kristályrácsában.

ex

Ua.

Cl

4.5. Hány darab egész klór gömböt tartalmaz az elemi cella, 
ha minden részt összeillesztünk?

4.6. Hány nátrium negyed gömböt tartalmaz az elemi cella?
4.7. Hány darab teljes nátrium gömböt tartalmaz az elemi 

cella, ha minden részt összeillesztünk? Figyelem! A 
cella közepében egy teljes nátrium gömböt talál.

Válaszlehetőségek (*a helyes válasz):
4.5. 2 4* 6 8 12 14
4.6. 2 4 6 8 12* 14
4.7. 1 2 3 4* 6 8

5. ábra
A Számolás elemi cellából” részteszt három feladata és a helyes válaszok

A z ötödik részteszt a „Modellek tükrözése és forgatása”. „A molekulákban az atomok 
elhelyezkedését a molekulamodellek mutatják be. A molekulák nagyon gyakran szim
metrikus felépítésűek, így átalakíthatók más molekulákká egy síktükörben való tükrözés
sel vagy egy megfelelő szimmetriatengely mentén való elforgatással.” A 6 . ábra egy tet
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raéderes szimmetriájú molekula (a tejsav-molekula) tükrözésével kapcsolatos feladatokat 
mutatja be.

5.3. Hová kerül az OH szimbólum a bal oldali modell tükrözése
után (azonos tetraéderes szögeket feltételezve)?

COOH 5- 5.4. Hová kerül а НО szimbólum egy 120°-os forgatás majd egy
ezt követő tükrözés után? (A forgatást a COOH-C tengely

* mentén hajtjuk végre felülről nézve az óramutató járásával

но \
\  megegyező irányban?

CH, 3 5.5. Hová kerül a COOH szimbólum egy 120°-os forgatás és
egy azt követő tükrözés után? (A forgatást tengelye az OH- 
C kötés, irány az óramutató járásával megegyezik a bal 
oldalon lévő OH irányából nézve.)

Válaszlehetőségek (*a helyes válasz):
5.3. 1 2* 3 4 5 6
5.4. 1 2 3 4* 5 6
5.5. 1 2 3* 4 5 6

6. ábra
A , Modellek tükrözése és forgatása.” részteszt három feladata, és a helyes válaszok

A Barke-féle térszemléleti teszt felhasználásával 
kapcsolatos irodalmi adatok

Az irodalmi eredmények összefoglalása előtt szükséges megjegyeznünk, hogy a most 
következő vizsgálatokban a minta kiválasztása általában egy-egy iskolára, sokszor né
hány osztályra korlátozódott, tehát egyáltalán nem tekinthető reprezentatívnak.

A térszemlélet és az életkor kapcsolata

A térszemlélet és az életkor kapcsolatának vizsgálatát célozták azok a kutatások, 
amelyek során párhuzamosan vizsgálták hetedik (N=125), nyolcadik (N=71) és kilence
dik osztályos (N=59) német diákok térszemléletét és IQ-ját (Barke, 1978, 1993). A ka
pott eredmények szerint az egyes évfolyamok térszemléleti teszten elért átlageredményei 
(27,3%, 30,0%, illetve 36,9%) egyre nőttek. Különösen nagy fejlődés volt megfigyelhető 
a nyolcadik és a kilencedik évfolyam között. A lányok teljesítménye valamennyi évfo
lyamon a fiúké alatt maradt. A térszemléleti teszten elért eredmény és az IQ között csak 
nyolcadik és kilencedik osztályban volt szignifikáns korreláció, és ez a fiúk esetén erő
sebbnek bizonyult, mint a lányoknál.

Egy későbbi, 7-12. osztályos német (N=762) és etióp tanulókkal (N=743) végzett 
vizsgálat is megerősítette, hogy a két eltérő kultúrában, különböző iskolatípusokban kü
lönböző mértékben ugyan, de a tanulók térszemlélete egyértelmű fejlődést mutatott az 
életkorral (Barke és Engida, 2001).
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Ezek az eredmények az jelzik, hogy hetedik osztályban a tanulók többségétől még 
nem várható el, hogy tankönyvi ábrák alapján helyes képet alkosson különböző térbeli 
szerkezetekről. Nyolcadik és kilencedik osztályban a térszemlélet az intelligenciával 
párhuzamosan fejlődik. Minthogy a tanulók többsége ebben az életkorban még a konkrét 
gondolkodási műveletek szintjén van, ezért az anyagi halmazok és a molekulák térszer
kezetét modellezéssel, modellépítéssel célszerű tanítani, és csak fokozatosan lehet áttérni 
a térszerkezeti modellek kétdimenziós ábráinak használatára.

A térszemlélet fejlesztése szerkezeti modellekkel

Nem vezettek egyértelmű eredményre azok a kutatások, amelyek arra a kérdésre ke
resték a választ, hogy vajon a térszerkezeti modellek használatával fejleszthető-e a ta
nulók térszemlélete.

Az egyik vizsgálatba nyolcadik osztályos német diákokat (N=71) vontak be. A diá
kokból három csoportot (egy-egy osztály) képeztek (Barke, 1982, 1983, 1993). A kísér
leti csoport a számukra kidolgozott négyhónapos tanítási program elején és végén írta 
meg ugyanazt a térszemléleti tesztet. Az egyik kontrollcsoport térszemléletét a négyhó
napos, hagyományos tanítási program előtt és után, a másik kontrollcsoportét pedig csak 
a négyhónapos, hagyományos tanítási program után mérték. A tanítási program vala
mennyi csoport esetén a kémiai képlet volt, azonban a kísérleti csoport a kémiai képlet 
megállapításához minden esetben szerkezeti modelleket és 3D-sztereoképeket használt.

A kutatás a következő eredménnyel zárult: A tanulás során szerkezeti modelleket 
használó kísérleti csoport mindkét kontrollcsoportnál jobb teljesítményt ért el a tér
szemléleti tesztben. Az első kontrollcsoport teljesítménye szignifikánsan jobb volt, mint 
azé a kontrollcsoporté, amelyik nem írt tesztet a tanítási program elején. Ezek az ered
mények azt bizonyítják, hogy a kísérleti csoport teljesítményének növekedése nemcsak 
annak következménye, hogy a tanulók már ismerték a tesztet, illetve a tudásuk gyarapo
dott, hanem a szerkezeti modellekkel való munka fejlesztette térszemléletüket is.

Ugyanakkor egy későbbi, tantárgyi teszttel, attitűdvizsgálattal és interjúval kibővített 
kutatás során egy három hónapos, szerkezeti modelleken alapuló tanítás növelte ugyan a 
kísérleti csoport (két osztály) tantárgyi tesztben elért eredményét, valamint a tanulók 
kémiával kapcsolatos attitűdjét, de érdemben nem fejlesztette a térszemléletet a kontroll
csoporthoz (2 osztály) képest (Barke és Wirbs, 2002). Ezt a szerzők úgy magyarázzák, 
hogy egy három hónapos tanítási program nem elegendő a térlátás fejlesztéséhez.

A fiúk és a lányok térszemlélete, a lányok térszemléletének fejlesztése

Valamennyi, a Barke-féle térszemléleti teszttel végzett kutatás során azt találták, 
hogy a lányok térszemlélete nem éri el a hasonló korú fiúékét. A térszemlélet fejlesztési 
vizsgálatok pedig azt a meglepő eredményt hozták {Barke, 1982, 1983, 1993), hogy a 
szerkezeti modellekkel végzett manipuláció a lányok térszemléletét nem fejlesztette. 
Egy, az előzőhöz hasonló, de csak lányok részvételével megvalósított fejlesztési kísérlet 
eredménye azonban bizonyította, hogy modellezéssel a lányok térszemlélete is fejleszt
hető. A tanítás során tehát figyelni kell arra, hogy az osztályban, kiscsoportokban meg
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valósított tanulói modellezések során a fiúk tevékenysége dominál, és általában nem 
hagyják, hogy a lányok is aktív részesei legyenek a modellekkel való munkálatoknak.

A fiúk lányokénál fejlettebb térszemléletének különböző okai lehetnek. A két külön
böző kultúrában (Németországban és Etiópiában) végzett Вагке-Ше. vizsgálat (Barke és 
Engida, 2001) a gyerekkori játékok különbözőségének jelentőségére hívja fel a figyel
met. Míg a német iskolások körében -  iskolatípustól függetlenül -, valamint az elit szá
mára elérhető etióp magániskolákban tanulók közül mindig a fiúk értek el jobb teljesít
ményt a lányokhoz képest, addig az állami iskolába járó, szegény etióp diákok körében 
nem volt kimutatható különbség a fiúk és a lányok térszemléletében. A szerzők szerint 
ennek az a magyarázata, hogy a nyugati típusú kultúrákban a gyerekeknek számos játéka 
van, és a fiúk és a lányok kedvenc játékai jellegükben különböznek egymástól. A nyu
gati kultúrákhoz hasonló a helyzet a gazdag etióp családok gyermekeinél is: a szülők 
anyagi helyzetüknél fogva meg tudják venni azokat a játékokat gyerekeiknek, amelyek a 
nyugati kultúrában divatosak. Ezzel szemben a szegény családok gyermekei játék helyett 
a ház körüli teendőkben tevékenykednek, és ez nem teszi lehetővé, hogy a fiúk és a lá
nyok térszemlélete egymástól eltérően fejlődjék.

Az iskolai oktatás hatása a térszemléletre

A Németországban és Etiópiában különböző iskolatípusban tanuló diákok körében 
végzett vizsgálat során kiderült, hogy a tanulók térszemlélete évfolyamról évfolyamra 
fejlődik, és valamennyi iskolatípus esetén megfigyelhető egy ugrásszerű fejlődés is 
(Barke és Engida, 2001). Ez az ugrás a német gimnazisták esetén a kilencedik és a tize
dik, az egyéb német középiskolások és az elit iskolában tanuló etióp diákok esetén pedig 
a tizedik és a tizenegyedik évfolyamok között észlelhető. A tantervek elemzése azt mu
tatta, hogy ezeken az évfolyamokon (a kilencedik, illetve a tizedik évfolyamon) a mate
matika, a fizika és a kémia tananyaga különösen sok olyan részt tartalmaz, amely hoz
zájárulhat a térszemlélet fejlesztéséhez. (Ugyanakkor a szerzők megjegyzik, hogy ez 
egyelőre csak munkahipotézis, igazolása további vizsgálatokat igényel.)

Az eltérő kultúra hatása a térszemléletre

Az eddigiekben már szót ejtettünk annak a kutatásnak néhány eredményéről, amely
nek során két különböző iskolatípusban tanuló 7-12. évfolyamos diákok térszemléletét 
hasonlították össze Németországban és Etiópiában a Barke-ié\e térszemléleti teszt segít
ségével (Barke és Engida, 2001). A vizsgálatok azt mutatják, hogy a két különböző kul
túrában kapott eltérő térszemléleti mutatók elsődleges oka a két ország életszínvonalának 
nagymértékű különbözősége.
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A Barke-féle térszemléleti teszt hazai adaptációjával kapcsolatos
eredmények

A teszt angol nyelvű változatát 2003. nyarán fordítottuk le magyarra. A kémiai szem
pontból előzetesen lektorált változatot használtuk próbaméréseinkhez, amelyeket két, 
egymástól korösszetételben különböző mintán végeztünk el.

A felmérés célja

A teszt kipróbálásának, a két mintán elvégzett felmérésnek a következő céljai voltak:
1) Az alapvető tesztparaméterek meghatározása, összevetése más térszemléleti tesz

tek paramétereivel, illetve más mintákon kapott paraméterekkel.
2) A térszemlélet fejlettségét befolyásoló legfontosabb tényezők (pl. kor, nem) vizs

gálata, illetve összevetése korábbi tapasztalatokkal.
3) A térszemléleti feladatok megoldása során alkalmazott stratégiák és háttértudás 

felderítése.

A tesztfelvétel körülményei

A tesztet két mintán próbáltuk ki. Az 1. minta a Debreceni Egyetem Természettudo
mányi Karának kémia- és nem kémia szakos hallgatóiból, összesen 81 főből állt. A mé
rést 2003. őszén végeztük. A 2. minta a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziu
mának 7-12. osztályos tanulóiból, összesen 228 diákból állt. A tesztfelvétel 2004. tava
szán történt. Háttérváltozóként a felmérésben résztvevők korát, nemét, szakját/osztályát, 
a középiskolások esetén a félévi matematika és kémia osztályzatát rögzítettük. A minták 
összetételét a 2 . táblázat tartalmazza.

A térszemléleti teszt szerkezetét, a feladatokat és a válaszlehetőségeket, a tesztfelvé
tel időtartamát és módját ,A  Barke-féle térszemléleti teszt" című fejezetben mutattuk be.

2. táblázat. A térszemléleti teszt hazai kipróbálásában résztvevők

Férfi 1 Nő 1 Összesen
Az 1. minta összetétele

Egyetemi hallgatók (TTK-s, nem kémia szakos) 21 39 60
Egyetemi hallgatók (kémia szakos) 5 16 21

1. minta összesen 26 55 81
A 2. minta összetétele

7. osztályos gimnáziumi tanulók 9 14 23
8 . osztályos gimnáziumi tanulók 13 8 21
9. osztályos gimnáziumi tanulók 15 15 30
10. osztályos gimnáziumi tanulók 21 39 60
11. osztályos gimnáziumi tanulók 21 28 49
12. osztályos gimnáziumi tanulók 16 29 45

2 . minta összesen 95 133 228
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Fontosabb tesztmutatók

Az eredmények statisztikai elemzését az SPSS programrendszerrel végeztük el. A 
teljes teszt, valamint az egyes résztesztek reliabilitás mutatóját (Cronbach-a értékét), 
valamint az egyes résztesztek (Pearson-Ше) korrelációs együtthatóját a 3. táblázat tar
talmazza. A teszt megbízhatóságára jellemző reliabilitási együttható (Cronbach-a) 0,84. 
Figyelembe véve, hogy a vizuális-téri képességek mérésére szolgáló ismertebb tesztek 
reliabilitási együtthatója 0,75 és 0,92 között változott (Séra, Kárpáti és Gulyás, 2002. 
30. o.), valamint a Kárpáti Andrea és munkatársai által kifejlesztett mérőeszköz 
Cronbach-a-értéke is 0,72-0,93 közöttinek adódott (Kárpáti, 2002. 108. o.), az általunk 
kapott eredmény elfogadhatónak mondható.

3. táblázat. A teszt néhány statisztikai jellemzője

1. minta (N=81) Item-
szám

Relia
bilitás Korrelációs együttható

Részteszt 1 . 2. 3. 4. 5.
1. Kockarendezés 8 0,56 1,00 0,44 0,27 0,30 0,22

2. Gömbrendezés 8 0,53 1,00 0,49 0,41 0,41
3. Gömbrétegek egymásra helyezése 8 0,75 1,00 0,40 0,32
4. Számolás elemi cellából 8 0,63 1,00 0,41
5. Modellek tükrözése és forgatása 8 0,60 1,00

TELJES TESZT 40 0,84 0,61 0,76 0,75 0,72 0,68

2 . minta (N=228) Item-
szám

Relia
bilitás Korrelációs együttható

Részteszt 1 . 2. 3. 4. 5.
1. Kockarendezés 8 0,53 1,00 0,39 0,41 0,36 0,33
2. Gömbrendezés 8 0,49 1,00 0,47 0,35 0,22

3. Gömbrétegek egymásra helyezése 8 0,72 1,00 0,55 0,47
4. Számolás elemi cellából 8 0,69 1,00 0,31
5. Modellek tükrözése és forgatása 8 0,48 1,00

TELJES TESZT 40 0,84 0,67 0,66 0,84 0,75 0,65
A táblázatban szereplő valamennyi korrelációs együttható p<0,01 szinten szignifikáns, a dőlt betű
vel szedett érték kivételével (p<0,05).

A 40 item közül tíz (7. minta), illetve négy (2. minta) feladat teljes teszttel való kor
relációja nem szignifikáns. Ennek oka az volt, hogy ezek a feladatok vagy nagyon 
könnyűnek (megoldási sikeresség >90%), vagy nagyon nehéznek (megoldási sikeresség 
<27%) bizonyultak. (A korábban már bemutatott itemek közül nagyon könnyű volt pél
dául az 5.3., nagyon nehéz volt az 1.5., az 1.6. és a 2.7.) Ezek az itemek tehát azért 
„rosszak”, mert nem differenciáltak eléggé.
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A 7. és a 8 . ábrán látható a Barke-féle térszemléleti tesztben kapott eredmények el
oszlása az 1. és 2. minta esetén. A két eloszlási függvény (különösen a 2. mintáé) kissé 
aszimmetrikus.

E g y e te m i  minta  relatív g y a k o r i s á g i  e lo s z l á s a

Csoporthatárok (pont)

7. ábra
A Barke-féle térszemléleti teszten kapott eredmények eloszlása az 1- minta esetén (N=81)

A középiskolás minta relatív gyakorisági eloszlása
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Amint az a 4. táblázatból kitűnik, legnehezebbnek a „Gömbrendezés’', legkönnyebb
nek a Számolás elemi cellábór és a „Gömbrétegek egymásra helyezése” című feladat- 
csoport bizonyult mindkét minta esetén. Úgy tűnik, hogy a vizsgálatba bevont egyetemi 
hallgatóknak és középiskolás diákoknak nem okozott nehézséget az utolsó két részteszt 
kémiai jellege.

4. táblázat. A térszemléleti teszten és résztesztjein kapott eredmények főbb mutatói

Átlagpont (%) ±szórás
Részteszi 1. minta (N = 81) 2. minta (N = 228)

1. Kockarendezés 4,56 (57,0%) ± 1,62 4,60 (57,5%) ± 1,57
2. Gömbrendezés 3,82 (47,8%) ± 1,56 3,89 (48,6%) ± 1,54
3. Gömbrétegek egymásra helyezése 5,21 (65,1%) ±2,23 5,21 (65,1%) ±2,12
4. Számolás elemi cellából 5,68 (71,0%) ± 1,77 5,02 (62,8%) ±2,01
5. Modellek tükrözése és forgatása 4,96 (62,0%) ± 1,86 4,67 (58,4%) ± 1,66
TELJES TESZT 24,2 (60,5%) ±6,35 23,4 (58,5%) ±6,43

A térszemlélet és az életkor kapcsolata

A gimnazisták (2. minta) esetén lehetőségünk volt annak vizsgálatára is, hogy milyen 
kapcsolatban van а Вагке-Ше. térszemléleti teszten elért eredmény az életkorral (ponto
sabban a tanuló évfolyamával), és mennyire megbízható a teszt a különböző korosztály
ok esetén, azaz valóban alkalmazható-e ugyanaz a teszt például a hetedikesek és a tizen- 
kettedikesek térszemléletének mérésére.

Az 5. táblázat adataiból kiderül, hogy a teszten elért teljesítmény nő az életkorral. A 
két változó közötti kapcsolatra 0,403-as korrelációs együtthatót kaptunk p<0,01 szignifi- 
kancia szinten. Ez összhangban van azzal a szakirodalmi adattal, amely szerint a térlátás 
12-16 éves korban még fejlődik és fejleszthető (Barke, 1978, 1993; Barke és Engida, 
2001; Kárpáti, 2002).

Az 5. táblázat harmadik oszlopa azt mutatja, hogy a Barke-féle térszemléleti teszt 
megbízhatósága és az életkor között is szoros kapcsolat van: legkevésbé megbízható a 
teszt a hetedikeseknél, leginkább megbízható a tizenkettedikesek esetén. A térszemléleti 
teszt megbízhatóságának életkorral való hasonló változását Kárpáti Andrea és munkatár
sai (Kárpáti, 2 0 0 2 ) is megfigyelték, annak ellenére, hogy ők különböző teszteket hasz
náltak a hetedik és a tizenegyedik évfolyam vizsgálatára. Feltételezésük szerint az általá
nos iskolában használt tesztek gyengébb megbízhatósága annak tulajdonítható, hogy 
„ebben az életkorban a térszemlélet kevésbé koherens képesség” (Kárpáti, 2002. 
108. o.). A Barke-féle térszemléleti teszt esetében lehetséges okként merülhet fel az is, 
hogy -  mivel a teszt két kémiai jellegű résztesztet (a 4-5. résztesztek) is tartalmaz -  az 
általános iskolások esetén ezen résztesztek megértéséhez és megoldásához szükséges 
kémiai háttérismeret hiánya okozza a gyengébb megbízhatóságot. Ennek ellenőrzésére 
kiszámoltuk a kémiai (4-5. résztesztek) és a nem kémiai jellegű (1-3. résztesztek)
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itemek eredményességének arányát. Az 5. táblázat negyedik oszlopában feltüntetett 
arányszámok és a tanulók életkora között azonban nincs korreláció, tehát feltehetően 
nem a két utolsó részteszt kémiai jellege felelős a teszt gyengébb megbízhatóságáért. 
Ugyanakkor a hetedikesek esetén mért 0,71-os reliabilitási együttható még elfogadható, 
és azt bizonyítja, hogy a Barke-féle teszt valóban alkalmas az általános iskolások tér- 
szemléletének mérésére is.

5. táblázat. A teszten elért teljesítmény és a teszt reliabilitási mutatójának változása kü
lönböző évfolyamhoz tartozó részminták esetén

Évfolyam Átlag (%) Cronbach-a A kémiai (4-5) és a nem kémiai (1-3) résztesztek 
eredményességének aránya

7. 41,8 0,71 1,12
8 . 60,0 0,74 1,07
9. 52,8 0,72 1,12
10. 56,1 0,77 1,00
11. 65,8 0,83 1,08
12. 66,0 0,86 1,07

A nemek közötti különbség

Számos irodalmi adat -  többek között Kárpáti Andrea és munkatársai (Kárpáti, 
2002; Séra, Kárpáti és Gulyás, 2002. 200. o.), valamint Barke {Barke, 1982, 1983, 1993; 
Barke és Engida, 2001) munkája-bizonyítja, hogy a férfiak jobban teljesítenek a tér
szemléleti teszteken (különösen a manipulációs képességet mérő feladatokban), mint a 
nők. A 6 . táblázatban szereplő adatok szerint az általunk vizsgált mindkét mintában 
szignifikáns különbség volt a férfiak javára. Ugyanakkor a részminták elemzése során 
csak a nem kémia szakos egyetemi hallgatók és a 11 . osztályos gimnáziumi tanulók ese
tén bizonyultak a fiúk szignifikánsan jobbnak, mint a lányok.

A gimnáziumi tanulók esetén kapott adatok elemzése további fontos eredményt szol
gáltatott: a 12-18 éves fiúk térszemlélete nagyobb mértékben fejlődik az életkorral (kor
relációs együttható: 0,58; p<0,01), mint az ugyanilyen korosztályba tartozó lányoké 
(korrelációs együttható: 0,33; p<0,01). Hasonló következtetésre jutottak Kárpáti Andrea 
és munkatársai is. Ők a hetedikben még nem, tizenegyedikben viszont jól mérhető kü
lönbség okaként feltételezik, hogy „a fiúk valamilyen, a térszemlélettel összefüggő tevé
kenységet többet vagy hatásosabban végeznek, mint a lányok” {Kárpáti, 2002. 112. o.). 
Hipotézisük szerint ez a tevékenység a számítógépes játék. Megjegyezzük, hogy ennek a 
hipotézisnek ellentmond azonban a számítógépes játék és a térszemléleti teszt átlaga kö
zötti -0,02-os korrelációs együttható {Séra, Kárpáti és Gulyás, 2002. 124. o.).
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6. táblázat. A férfiak és a nők teljesítményének összehasonlítása

Minta Átlag (pont) ± szórás t-próba
Férfi Nő

1. minta (egyetemi hallgatók) 27,1 ±6,5 22,8 ±5,9 р<0,0Г
Egyetemi hallgatók (TTK-s, nem kémia szakos) 27,8 ± 6,4 22,5 ± 5,6 p<0 ,01**
Egyetemi hallgatók (kémia szakos) 24,4 ± 6,9 23,6 ± 6,8 n.s.

2. minta (gimnáziumi tanulók) 25,0 ±6,2 22,1 ±6,4 p<o,oi"
7. osztályos gimnáziumi tanulók 16,2 ±4,3 17,1 ±5,6 n.s.
8. osztályos gimnáziumi tanulók 24,5 ± 5,5 23,0 ± 5,3 n.s.
9. osztályos gimnáziumi tanulók 22,6 ± 4,7 19,5 ±5,1 n.s.
10. osztályos gimnáziumi tanulók 23,4 ±5,1 21,6 ±5,7 n.s.
11. osztályos gimnáziumi tanulók 29,0 ± 5,3 24,8 ± 6,4 n.s.
12. osztályos gimnáziumi tanulók 30,4 ± 3,8 24,1 ± 6,8 n.s.

* p<0,05; ** p<0,01

A matematikai és a kémiai ismeretek hatása a térszemléletre

A matematikai teljesítmények és a téri képességek kapcsolata komplex és ellentmon
dásos annak ellenére, hogy nagyon sokan tanulmányozták (Séra, Kárpáti és Gulyás, 
2002. 59. o.). Kárpáti Andrea és munkatársai az általuk kifejlesztett térszemléleti teszt 
eredménye és a matematika jegyek között közepes korrelációt (korrelációs együttható: 
0,31) tapasztaltak (Séra, Kárpáti és Gulyás, 2002. 124. o.).

Saját vizsgálataink eredményét a 7. táblázat tartalmazza. A vizsgált 12 részminta kö
zül négy esetben találtunk szoros korrelációt a matematika jegyek és a teszteredmény 
között, ezek közül három esetben fiúkból álló részmintákról van szó.

7. táblázat. A matematika jegyek és a térszemléleti teszt eredménye közötti korreláció a 
gimnazisták részmintáiban

A 2. minta részmintái Fiú Lány
7. osztályos gimnáziumi tanulók -0,249 +0,570*
8. osztályos gimnáziumi tanulók +0,798** +0,059
9. osztályos gimnáziumi tanulók +0,375 +0,403
10. osztályos gimnáziumi tanulók +0,160 -0,043
11. osztályos gimnáziumi tanulók +0,477* +0,241
12. osztályos gimnáziumi tanulók +0,498* +0,280

* p<0,05 szinten szignifikáns; ** p<0,01 szinten szignifikáns
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Számunkra különösen fontos kérdés, hogy van-e korreláció a tanulók kémiai háttér- 
ismerete és a térszemléleti teszt eredménye között. A 8 . táblázat adatai szerint a vizsgált 
12 gimnazista részminta közül mindössze két esetben találtunk erős korrelációt a kémia 
jegyek és a teszteredmény között, az esetek felében a kapott korrelációs együttható kis 
negatív értéknek adódott. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy nincs szoros össze
függés a kémia jegyek és a térszemlélet között. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a kémia 
tantárgy nem fejleszti a tanulók térszemléletét, másrészt azt is jelenti, hogy a kémiai is
meretek elsajátításának jegyekben kifejezett mértéke kevéssé függ a tanulók térszemlé
letétől.

8. táblázat. A kémia jegyek és a térszemléleti teszt eredménye közötti korreláció a gim
nazisták részmintáiban

A 2. minta részmintái Fiú Lány
7. osztályos gimnáziumi tanulók -0,408 +0,598*
8 . osztályos gimnáziumi tanulók +0,751** -0,031
9. osztályos gimnáziumi tanulók +0,459 +0,224
10. osztályos gimnáziumi tanulók -0,008 -0,036
11. osztályos gimnáziumi tanulók -0,059 -0,126
12. osztályos gimnáziumi tanulók +0,121 +0,126

' p<0,05 szinten szignifikáns; ** p<0,01 szinten szignifikáns

Ezeket a következtetéseket támasztja alá a kémia- és a nem kémia szakos egyetemi 
hallgatók térszemléleti teszten nyújtott teljesítményének összevetése is. A 9. táblázat 
adataiból látható, hogy a nagyjából azonos korosztályhoz tartozó kémia- és nem kémia 
szakos egyetemi hallgatók közül az utóbbiak átlaga valamivel jobb ugyan a kémia sza
kosokénál, a kétmintás í-próba szerint azonban a különbség nem szignifikáns.

9. táblázat. A kémia- és nem kémia szakos egyetemi hallgatók teljesítményének összeha
sonlítása

Az 1. minta részmintái Átlag Szórás
Egyetemi hallgatók (kémia szakos) 23,8 6,6
Egyetemi hallgatók (TTK-s, nem kémia szakos) 24,4 6,4

A válaszok tartalmi elemzése

A statisztikai elemzés mellett elvégeztük a válaszok tartalmi elemzését is. Ezt azért is 
tartottuk fontosnak, mert

1) a Barke-ié\e teszttel kapcsolatban megjelent eddigi írások nem taglalták ezt a 
kérdést;
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2 ) csak így derülhet fény arra, hogy esetleg néhány feladat megfogalmazása nem 
egyértelmű, félreérthető; továbbá

3) szerettünk volna információt kapni arról, hogy a felmérésben résztvevők tér- 
szemlélete milyen tipikus téves vonásokat, hiányosságokat tartalmaz, és milyen 
stratégiákat alkalmaznak térszemléleti problémák megoldásában.

A tartalmi elemzés legfontosabb eredményei a következők:
a) Az alakzatot felépítő elemek azonosítása számos esetben a (látható) síkbeli ábrán 

történt, és nem annak elképzelt térbeli megfelelőjén. így például a 2 . ábrán látható
1.5. számú feladatban kevesebben (21%, illetve 27%) jelölték meg a helyes vá
laszt, mint az ötödik válaszlehetőséget (35%, illetve 41%), amelyet akkor kapunk, 
ha az ábrán és nem az elképzelt alakzaton számoljuk meg azokat a kockákat, 
amelyeknek csak egy oldallapja látszik. Az ugyancsak a 2. ábrán látható 1.6. fela
dat esetén a helyes választ megjelölők részarányával (26%, illetve 27%) nagyjá
ból azonos a második (25%, illetve 25%) és a harmadik (28%, illetve 23%) vá
laszt megjelölők aránya. Ebben az esetben a már említett hibás stratégia -  az áb
rán történő számolás -  eredménye -  öt olyan kocka látszik, amelynek két oldal
lapját látjuk -  nem szerepel a válaszlehetőségek között, ezért az ilyen hibás ered
ményre jutott tanulók egy része a 4-et, másik része a 6 -ot jelölte meg. Hasonló 
okokra vezethető vissza az 1.7. feladatra adott tipikusan hibás válasz: a tanulók 
24%-a szerint 12 kocka nem látszik.

b) A ,Modellek tükrözése, forgatása" című résztesztben a legnagyobb problémát az 
jelentette, hogy sokan valószínűleg nem tudták, milyen irányt is jelent „az óra
mutató járásával megegyező irány”. Ezzel magyarázható, hogy például a 6 . ábrán 
szereplő 5.4. számú feladatban 19%, illetve 14% a „3” számot jelölte meg a több
ség (56%, illetve 52%) által helyesen megjelölt „4” szám helyett. Ugyancsak ez 
lehet az oka az 5.8. számú feladat sikertelenségének is. Ennél a feladatnál a he
lyes választ a tanulók 31%-a, illetve 25%-a találta el, és 36%, illetve 33% jelölte 
meg azt a hibás (ötödik) választ, amelyhez akkor jutunk, ha fordított irányban vé
gezzük a forgatást.

c) Elsősorban a Számolás elemi cellából" feladatcsoport esetén tapasztaltuk, hogy a 
gyakran megjelölt hibás válasz annak következménye, hogy az elemi cellákból az 
elképzelt kristályrácsot nem a tér három irányában történő kiegészítéssel, hanem 
csak egy vagy két irányban való építkezéssel hozza létre a megoldók egy része. 
Ez például a 4.9. feladatnál azt eredményezte, hogy a tanulók 42%-a, illetve 41%- 
a kapott ebből adódó hibás eredményt (hatodik válasz) a helyes választ adó 48%, 
illetve 43% mellett.

Javaslat a Barke-féle térszemléleti teszt továbbfejlesztésére

Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a Barke-féle térszemléleti teszt alkalmas a 
térszemlélet mérésére, a térszemlélettel kapcsolatos megoldási stratégiák és típushibák 
feltárására. Ugyanakkor a teszt néhány ponton fejlesztésre szorul:

1) Feltétlenül átdolgozásra javasoljuk az ábrákat. Következetesebben kell törekedni 
a perspektivikus ábrázolás szabályainak betartására. Néhány esetben, különösen a
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„Gömbrétegek egymásra helyezése” résztesztben áttekinthetőbbé, egyértelműbbé 
kell tenni a jelöléseket (pl. Ki, K2, L] stb. helyett A, B, C stb.).

2) A ,Modellek tükrözése, forgatása” résztesztben nem elég szövegesen megfogal
mazni a forgatás irányát, azt az ábrán nyíllal is jelölni kell.

3) Néhány item (például az 1.6. feladat) esetében a válaszlapon szereplő 
disztraktorok közé be kell építeni az általunk feltárt hibás stratégiából következő 
választ is.

Összefoglalás

A kémia tanításában az anyag szerkezetének tárgyalása alapvető fontosságú. Ehhez 
nyújtanak segítséget a különböző szerkezeti modellek. A térbeli modellek síkbeli repre
zentációjának helyes értelmezése azonban megfelelő szintű térszemléletet igényel. A tér- 
szemlélet szintjét, illetve fejlesztésének eredményességét csak alkalmas mérőeszköz 
birtokában ellenőrizhetjük. A nemzetközi kémiadidaktikai szakirodalomban már több
ször leírt és kipróbált Barke-féle térszemléleti teszt öt feladatcsoportban összesen 40 
itemet tartalmaz, részben kockákkal és gömbökkel, részben kémiai vonatkozású szerke
zeti modellekkel kapcsolatban. A tesztet korábban sikeresen használták a térszemlélet és 
a tanulók kora, IQ-ja, valamint neme közötti kapcsolat felderítésére; szerkezeti model
lekkel történő kémiaoktatási programok térszemlélet-fejlesztésének mérésére; a tananyag 
és az eltérő kultúra térszemléletre gyakorolt hatásának vizsgálatára. Munkánk során el
készítettük а Вагке-Шс térszemléleti teszt magyar nyelvű változatát és próbaméréseket 
végeztünk egy 81 fős egyetemi hallgatókból, és egy 228 fős gimnáziumi tanulókból álló 
mintán. A fontosabb tesztmutatók meghatározása alapján megállapítottuk, hogy a teszt 
alkalmas a térszemlélet mérésére. A statisztikai elemzés eredménye többnyire összhang
ban van korábbi hasonló felmérések eredményeivel. E szerint a férfiak térszemlélete 
fejlettebb a nőkénél, a teszten elért eredmény és az életkor között 12-18 éves korban po
zitív korreláció van, és ez a fiúk esetén kifejezettebb. Ugyanakkor nem találtunk pozitív 
korrelációt a kémia jegyek és a teszteredmény között, valamint nem találtunk szignifi
káns különbséget a kémia és nem kémia szakos egyetemi hallgatók térszemléleti teszt
ben nyújtott teljesítményében. A válaszok részletes tartalmi elemzése rámutatott arra, 
hogy néhány item esetén pontosítani kell a feladat szövegét, illetve felszínre hozott né
hány tipikus, térszemlélettel kapcsolatos hibát. Ilyen például, hogy az alakzatot felépítő 
egységek azonosítása nem az alakzat elképzelt térbeli képén, hanem a látható kétdimen
ziós rajzon történik; valamint az, hogy a tesztet írók egy része a kristályrácsot, mint tér
beli alakzatot nem az építőegységek háromdimenziós kiegészítésével, hanem csak egy- 
vagy két dimenzióban történő mozgatásával állítja elő. Figyelemre méltó, hogy a vizs
gált minta jelentékeny hányada nincs tisztában azzal, hogy milyen irányt jelent az óra
mutató járásával megegyező irány. Az egyes itemek formai és tartalmi értékelése után 
javaslatot tettünk a teszt kisebb mértékű továbbfejlesztésére.

4 7 6



Egy kémiatanításban használható térszemléleti teszt hazai adaptációja

A szerzők köszönetüket fejezik ki Soltész György egyetemi adjunktusnak (Debreceni Egyetem, 
Kémiai Szakmódszertani Részleg) a térszemléleti teszttel kapcsolatos kritikai észrevételeiért, va
lamint Búzásné Nagy Gabriella tanárnőnek (Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma) a 
teszt középiskolai kipróbálásáért. A kutatást az OTKA (T-034288) támogatta.
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ABSTRACT

ZOLTÁN TÓTH, EDINA KISS AND HANS-DIETER BARKE: THE HUNGARIAN VERSION OF THE 
SPATIAL ABILITY TEST FOR CHEMISTRY EDUCATION

In chemistry, the importance of the structure of matter cannot be underestimated, hence the 
use of different structural models as mediators between phenomena and chemical symbols. 
However, students are often expected to interpret the two-dimensional illustrated space 
models as three-dimensional structures. For assessing both the initial levels and the 
improvement of spatial vision, a spatial ability test is needed. The Barke test contains 40 
items in five groups of tasks: cube structures; sphere structures; building up sphere layers; 
counting from unit cells; reflecting and rotating models. The Barke test has already been used 
for examining the correlation between spatial ability and age, IQ, and gender, as well as the 
effects of training, curricula and cultural differences on spatial vision. This paper discusses 
the development and piloting of the Hungarian version of the Barke test for the assessment of 
spatial ability in students from the University of Debrecen (N=81), and from a secondary 
school (N=228). The most important test parameters suggest that the Hungarian version of 
the Barke test is suitable for assessing spatial vision. The results show higher spatial ability in 
men than for women. A positive correlation was found between spatial ability and age. 
However, no significant difference was observed between the results of chemistry and non
chemistry students, and there was positive correlation between the scores and chemistry 
marks. A detailed analysis of the responses showed some typical errors related to the 
interpretation of two-dimensional images as three-dimensional structural models. For 
instance, relying on the two-dimensional figure instead of the three-dimensional image of 
packing, or moving the unit cells in one or two directions of space instead of three when 
constructing structural model of crystals. Based on the results, some improvements of the 
Barke spatial ability test are suggested.
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103. évf. 4. szám 481-497. (2003)

AZ ISKOLAI KÖRNYEZET SZEREPE A SERDÜLÖK 
JÖVÖ-ORIENTÁCIÓJÁNAK ALAKULÁSÁBAN

Jámbori Szilvia
Szegedi Tudományegyetem, Pszichológia Tanszék

A serdülőkort testi és lelki változások bonyolult együttese jellemzi, emellett számtalan 
elvégzendő feladatot, célt tűz ki a serdülő elé, amelyeknek eredményes megvalósítása a 
későbbi felnőtt élet sikerességét, bejósolhatóságát is megteremtheti. Ennek az életperió
dusnak a fő funkciója a jövőről való gondolkodás, s magában foglalja a tervezgetést, a 
felnőttkorra való felkészülést, a felnőtt életfeladatok előkészítését is (Poole és Cooney, 
1987; Nurmi, Poole és Kalakoski, 1994). Az ebben az időszakban meghozott döntések 
meghatározó szerepet töltenek be a serdülő későbbi életében. Vizsgálatok kimutatták 
{Nurmi, 1994; Poole és Cooney, 1987; Nurmi, Poole és Kalakoski, 1994), hogy a fiatalok 
úgy építik fel jövő-orientált céljaikat, hogy összehasonlítják motívumaikat saját tudásuk
kal, képességeikkel jövőbeli lehetőségeik mentén. A jövőbeli személyes célok nagyon 
fontos szerepet töltenek be a jövőre való felkészülésben, mivel biztos alapot adhatnak 
ahhoz, hogy a serdülő a jövőben felmerülő problémákkal könnyebben megküzdjön.

A kutatók sok esetben különbséget tesznek a jövőre vonatkozó kilátások (FTP -  
future time perspective) és a jövőorientáció (FTO -  future time orientation) között (pl.: 
Husman és Lens, 1999; Nurmi, 1994), mások szinonimaként használják a két kifejezést. 
Gjesme (1975, 1979, idézi: Husman és Lens, 1999) szerint a jövőorientáció egy egydi
menziós „trait” (magyarul: vonás, jellegzetesség), amely nem helyzet-specifikus. Véle
ménye szerint a jövőorientációnak 4 alapvető komponense van: belevonódás, előrevetí
tés, a jövővel való foglalkozás és előrejelzés. A belevonódás arra vonatkozik, mennyire 
koncentrál a személy a jövőbeli eseményekre. Az előrevetítés azt tükrözi, hogy a sze
mély mennyire készül a jövőre, fontos tényező még, hogy mennyi időt fordít rá, és mi
lyen pontosan tudja időben elhelyezni, megbecsülni a jövőbeli események közeledtét 
{Husman és Lens, 1999).

A személyes célok jelentősége életünk folyamán

A személyes célok, olyan jövő-orientált reprezentációknak tekinthetők, amelyeket az 
egyének jelen élethelyzetükben szeretnének elérni, vagy éppen elkerülni {Brunstein, 
Dangelmayer és Schultheiss, 1996; Brunstein és Maier, 1996). Az utóbbi két évtizedben 
a személyes célok struktúráját különféle elméletalkotók más-más kognitív-motivációs 
rendszerben elemezték, és ennek megfelelően eltérő terminust is használtak. így például, 
„jelenlegi érdeklődési körként” {Kiinger, 1977, idézi: Brunstein, Schultheiss és Maier,
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1999), „személyes projektként” (Emmons, 1986), „individualizált életfeladatoknak” 
(Cantor és Kihlstrom, 1987, idézi: Brunstein, Schultheiss és Maier, 1999) definiálták. 
Ezen elképzelések alapján az emberek motivált, optimista, előrelátó lényeknek tekinthe
tők, akik képesek saját vágyaikat megfogalmazni, és viselkedésüket úgy alakítani, hogy 
az a céljaik elérését szolgálja (Smith, 1999).

A személyes célok rendszere komplex struktúra, amely magában foglal egy viselke
dési tervet, és a megvalósításhoz szükséges eszközök kiválasztását. Ezen túl a személy
nek értékelnie kell saját motívumait, értékeit, érdeklődését és a környezete elvárásait, 
normáit is szem előtt kell tartania (Nuttin, 1984). A személyes célok megfogalmazása 
választást és elköteleződést is jelent egyben (Emmon és Kaiser, 1996).

Az emberek sokszor céljaik alapján határozzák meg magukat, és rengeteg időt és 
energiát töltenek azzal, hogy megvalósítsák elképzeléseiket (Brunstein és Gollwitzer, 
1996), mivel ez a későbbi sikeres és elégedett élet egyik feltétele.

Számos kutató hangsúlyozza, hogy a személyes célok világos megfogalmazása és el
érése boldogságot és magas szintű élettel való elégedettséget eredményezhet (Brunstein, 
Schultheiss és Maier, 1999). Ennek három fő útját határozták meg: (1) a személyes célok 
rendszere számos kognitív, interperszonális és fizikai aktivitáshoz vezet, amely közelebb 
visz a kívánt cél eléréséhez (Cross és Markus, 1991), (2) a személyes célokért való küz
delem keretet biztosít az egyén számára, ami cselekvéseinek jelentést tulajdonít 
(Baumeister, 1991), (3) a célok fontosak a sikeres és jelentőségteljes fejlődéshez 
(Brunstein, Schultheiss és Maier, 1999).

A személyes célok befolyásolják az egyének szubjektív jólétét. Michalos (1980) 
megállapította, hogy akik nagy eltérést észlelnek saját aspirációjuk és teljesítményük kö
zött, gyakran boldogtalanok és elégedetlenek életükkel. Brunstein (1993) szerint az 
egyén szubjektív jólétében egyrészt a személyes célokkal való elköteleződés, másrészt a 
személyes célok elérésének értékelése játszik meghatározó szerepet. A céloknak való el
köteleződés azt jelenti, hogy az egyén erőfeszítést tesz céljai megvalósítása érdekében. A 
célok elérhetősége pedig arra vonatkozik, hogy a személy a jelenlegi élethelyzetét 
mennyire érzékeli kedvezőnek vagy kedvezőtlennek. A célok elérésének magas szintje 
arra utal, hogy a személynek van elég ideje és lehetősége a céljain „dolgozni”, tudja el
lenőrizni azokat, és támogatást is kap a számára fontos szignifikáns személyektől.

A szociális támogatás szerepe a személyes célok megfogalmazásában és 
kivitelezésében

Számos tanulmány bizonyította (Brunstein, Schultheiss és Maier, 1999; Wall, Corell 
és Macintyre, 1999), hogy a személyes célok elérésében a referenciaszemélyek támoga
tása rendkívül meghatározó, mivel a szociális kapcsolatok elősegítik a mentális egészség 
fennmaradását, és segítenek a személyes célok realizálásában is. Brunstein és munkatár
sai (1996) megvizsgálták a különféle célokhoz kapcsolódó szociális támogatás jelentő
ségét a fontos interperszonális kapcsolatokban. Erősen interdependens kapcsolatokban, 
mint például a szülő-gyermek közötti, a szülő támogatásának észlelése jelentősen meg
határozta a személyes célok fejlődését és a kapcsolattal való elégedettség mértékét. Te
hát olyan szoros viszonyban, ahol a szülő támogatást nyújt a célok kitűzésében és meg
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valósításában, az egyén szubjektív állapotának a megítélése is pozitív irányban alakul. 
Természetesen nem csak a közeli kapcsolatok (mint például, család, kortársak, barátok) 
játszanak szerepet ebben a folyamatban, hanem a tágabb szociális szféra is, például az 
iskolai környezet is döntő tényező lehet a keresési és megvalósítási folyamat során. 
Maier (1996, idézi: Brunstein, Schultheiss és Maier, 1999) kimutatta, hogy minél inkább 
támogató az iskolai légkör, annál elégedettebbek a diákok életükkel, annál világosabb és 
konkrétabb elképzeléseik vannak jövőjükkel kapcsolatban.

összességében azt lehet megállapítani, hogy a társas támogatás elérhetősége jelentős 
motiváló tényező a jövő-orientált célok megfogalmazásában és kivitelezésében. Robbins 
és munkatársai (1994) is találtak arra bizonyítékot, hogy az észlelt emocionális segítség- 
nyújtás szoros összefüggést mutatott a személyek célorientációjának folytonosságával, 
amely pedig jelentős előrejelzője az élettel való megelégedettségnek, és optimizmusnak.

Az iskolai környezet szerepe

A serdülők idejük túlnyomó részét az iskolában töltik, amely az egyik legfontosabb 
szociális színtere életüknek a család után. Az iskolai közösség sokkal nagyobb és forma- 
lizáltabb, más szerepek és célok kerülnek előtérbe, mint az otthoni környezetben. Az is
kola elsődleges funkciója a tanítás, a tudás átadása. Emellett lényeges szerepet kap a tár
sas életben nélkülözhetetlen szociális normák bemutatása. Ez az intézmény hatékony 
működéséhez is elengedhetetlen. Az iskolai környezet és nevelési gyakorlat ezen túl po
zitív hatást gyakorol a tanulók személyiségfejlődésre, erősíti a teljesítménymotivációt, a 
hatékony megküzdéshez szükséges stratégiákat mutat be, valamint támogatja a szociális 
felelősség fejlődését. Az iskolai sikereket nem csak az érdemjegyek és az iskolai karrier 
függvényében lehet értelmezni, hanem vannak más dimenziók is, amelyek ebben a fo
lyamatban szerepet játszanak. Ilyen például, hogy mennyire érzik magukat jól a diákok 
az iskolában, mennyire sikeresek a kapcsolatteremtésben. Ide sorolhatjuk az iskola szo
ciális légkörét, tanárok és diákok kapcsolatát, az osztálylégkört, az igazságos jutalmazást 
és büntetést, ha csak a legfontosabbakat említjük.

Jerusalem és Schwarzer (1991, idézi: Dalbert, 2003) bebizonyította, hogy a tanárok 
viselkedésének kevesebb közvetlen hatása a diákok fejlődésére, mint az osztálylégkör
nek. Olyan közösségekben, ahol rossz volt a hangulat, erősebb teljesítménykényszert és 
rivalizálást lehetett megfigyelni, valamint a diákok önértékelése is alacsonyabb volt, 
mint az olyan osztályokban, ahol pozitív légkör uralkodott. Guay, Boggiano és 
Vallerand (2001, idézi: Dalbert, 2003) megfigyelték, hogy minél jobban támogatják a ta
nárok a diákok önállósodási törekvéseit, annál pozitívabb képet alakítottak ki a diákok 
iskolájukról, valamint az intrinsic motiváció magasabb szintjét lehetett kimutatni közöt
tük.

Az iskolai szervezetek hatása az átmenetek során érzékelhető leginkább. Az általános 
iskolából a középiskolába való átmenet során például nagyon fontos a támogató iskolai 
légkör, mivel ekkor nem csak a megváltozott iskolai feltételekhez, hanem a pubertáskori 
változásokhoz is alkalmazkodnia kell a serdülőnek. Howes, Matheson és Hamilton 
(1994) megállapították, hogy a tanárokkal való kapcsolatok minősége már a korai idő
szakban jelentősen befolyásolja a későbbi szociális kapcsolatok alakulását, a tanárok vi
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selkedése, megítélése a gyermekek számára referenciakeretként működik. Megfigyelték, 
hogyha a tanár-diák kapcsolatra a melegség és bizalom a jellemző, akkor ezeket az él
ményeiket a diákok más szociális kapcsolataikra is kivetítik, mint például a kortársaikkal 
folytatott interakcióikra. A kötődési elmélet (Howes, 2000) szerint a szignifikáns felnőt
tekkel való kapcsolat az élmények rendszerezésében játszik fontos szerepet. Véleményük 
szerint, ha egy diáknak sikerül egy érzelmes, biztonságos kapcsolatot kiépíteni tanárával, 
akkor ez a biztonságos háttér hozzásegíti őt, hogy tanulmányaira koncentráljon, nagyobb 
fokú motivációt, elköteleződést mutasson az iskolai munka iránt.

Az igazságosság élménye az iskolában

Minden diák legfőbb elvárása az iskolában, hogy igazságosan bánjanak vele. Hofer, 
Pekrun és Zielinski (1986) vizsgálata arra hívja fel a figyelmünket, hogy a jó tanár egyik 
legfontosabb jellemzője az igazságos értékelés. A tanárok önmaguk megítélése során 
szintén jelentős szerepet kap az igazságosság kérdése, főleg olyan fontos döntések előtt, 
mint az osztályzás, büntetés vagy jutalmazás. Ennek ellenére a diákok gyakran panasz
kodnak arról, hogy igazságtalanul bánnak velük tanáraik. Különböző kultúrákban elvég
zett tanulmányok hasonló képet mutatnak a diákok igazságos és igazságtalan iskolai él
ményeiről. Fan és Chan (1999) kínai középiskolás diákokat kért meg, hogy soroljanak 
fel igazságos és igazságtalan eseményeket az iskolai életükből. A tartalomelemzés ered
ményei azt mutatták, hogy az igazságos („fair”) események 47%-a igazságos büntetés, 
igazságos jutalom, valamint fair teljesítményértékelés volt, az igazságtalan események 
34%-a unfair büntetéshez, és unfair értékeléshez kapcsolódott. A nemek között is eltérést 
mutattak ki: a fiúk sokkal gyakrabban számoltak be igazságtalanságról, de ez főként az 
elosztásra vonatkozott (pl.: jegyek, büntetés), míg a lányok inkább interperszonális kap
csolataik miatt aggódtak (pl.: tiszteletlenség). Ezt a nemi különbséget eredményezheti a 
tanárok eltérő reakciója a fiúk és lányok viselkedésére, de az eltérést az is okozhatja, 
hogy a fiúknál több fegyelmezési probléma fordul elő, mint a lányoknál, akiknek önérté
kelésük támogatása a legfontosabb a serdülőkor folyamán (Dalbert, 2002).

A diákok szubjektív jólétére jelentős hatása van milyen iskolai légkörben töltik ide
jük nagy részét. Az igazságos iskolai élmények, a tanárok viselkedése kihat a diákok ké
sőbbi tekintélyszemélyekkel kapcsolatos viselkedésére is. Megfigyelések bebizonyítot
ták (Dalbert, 2002), hogy minél inkább igazságosnak észlelték a diákok tanáraik visel
kedését, annál pozitívabb attitűdöt alakítottak ki az iskola intézményéhez. Ezek a pozitív 
attitűdök, más, iskolán kívüli intézményekre is áttevődnek. Emler, Ohana és Moscovici 
(1987) vizsgálatai szerint a gyerekek 7 és 11 éves koruk között már intuitíve megértik a 
hierarchikus viszonyokat, a különféle szerepviselkedéseket. Majd serdülőkorban már 
meghatározott attitűddel viszonyulnak az intézményes hatalmak iránt. Kimutatták, hogy 
a lányok sokkal pozitívabban viszonyultak olyan intézmények felé, mint iskola, rendőr
ség, bíróság, mint a fiúk.

E vizsgálat célja az volt, hogy az iskolai környezet, a tanár-diák kapcsolat, az osz
tálylégkör szerepét tanulmányozzuk a serdülők jövő-orientációjának alakulásában. Hi
potéziseinket nemi és életkori eltérések alapján fogalmaztuk meg.
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A nemi különbségekre vonatkozóan feltételeztük, hogy (1) a lányok gyakrabban, és 
konkrétabban említenek jövőbeli családi életükkel kapcsolatos célokat, míg a fiúk jövő
képében inkább a baráti kapcsolatok és birtokolt tárgyak kerülnek előtérbe. (2) A lányok 
körében magasabb iskolai motivációt, és nagyobb iskolai értékekkel, normákkal való 
azonosulást lehet megfigyelni, a korábbi kutatási eredményekkel összhangban (pl.: 
Wentzel, 1994).

Az életkori különbségekre vonatkozóan feltételeztük, hogy (3) a legidősebb korosz
tály esetében figyelhető meg a legnagyobb százalékban a jövőbeli továbbtanulás, mun
kahely és családi élet fontossága, mivel ők már közelebb állnak a döntéshez, mint a fia
talabbak. (4) A legfiatalabb korosztály esetén figyelhető meg a legmagasabb szintű is
kolai motiváció és az iskolai értékekkel, normákkal való azonosulás, mivel ők még a kö
zépiskola kezdetén vannak. Kutatási eredmények (Burnett, 2002) is azt bizonyítják, hogy 
ekkor még nagyobb lelkesedést és elköteleződést mutatnak a fiatalok az iskolai munka 
iránt.

A jövőorientáció alakulásában szerepet játszó iskolai környezetre vonatkozóan pedig 
feltételeztük, hogy (5) olyan iskolai környezetben ahol pozitív hangulat uralkodik, a ta
nárok támogatják diákjaik önállósodási törekvéseit, és igazságosan bánnak velük, ott 
stabilabb és konkrétabb elképzelései vannak a serdülőknek a jövőjükről.

Vizsgálat

Vizsgálati személyek. A vizsgálatban 421 középiskolás diák vett részt. A nemek meg
oszlása a következőképpen alakult: 177 fiú és 244 lány. Átlagéletkoruk 16,6 év (15-18 
évesek; életkori csoportok: 15-16 évesek N=197, 17 évesek N=139, 18 évesek N=84). 
111 diák élt elvált családban, 310 diák pedig teljes családban nőtt fel.

A vizsgálatot két középiskola több osztályában végeztük el az iskolaigazgató és az 
osztályfőnökök beleegyezésével. A kérdőívek kitöltése teljesen önkéntes és anonim volt.

Vizsgálati eszközök

Iskolai környezet

Az iskolai környezet vizsgálata többféle mérőeszköz segítségével történt:
(a) Igazságos iskolai légkör skála (Dalbert és Stöber, 2002a). Ez a kérdőív 8 állítást 

tartalmaz, és egy hatfokú skálán kellett megítélni a diákoknak, mennyire észlelik taná
raik viselkedését, jutalmazását, büntetését igazságosnak (a=0,76; pl.: „Tanáraim fontos 
döntéseinél többnyire igazságosságban van részem.”).

(b) Iskolai élet skála (Dalbert és Stöber, 2002c). A skála 12 állítást tartalmaz, ame
lyek a faktoranalízis eredményeként 3 fő dimenzióra különülnek el. Az első dimenzió az 
iskolai motiváció (6  állítás, a=0,75, pl.: „Szívesen vállalok önként szorgalmi feladato
kat az iskolában.”). A második dimenzió az iskolához való negatív viszonyulás (3 állí
tás, <x=0,72, pl.: „Már csak ha az iskolára gondolok, reggelente rosszkedvű leszek.”).

485



Jámbort Szilvia

A harmadik dimenzió pedig az iskolával való azonosulás (3 állítás, a=0,67, pl.: „Büsz
ke vagyok az iskolámra.”).

(c) A tanárok szabályorientált viselkedése és a diákok önállósodási törekvéseinek 
támogatása (Dalbert és Stöber, 2002d). Ebben a kérdőívben a tanárok viselkedését kel
lett a diákoknak értékelni. Két fő dimenziót lehetett elkülöníteni:

Első dimenzió: önállósodási törekvések támogatása (7 állítás, a=0,86, pl.: „Taná
raim megmutatják nekem, hogyan oldhatom meg önállóan a problémáimat.”). Második 
dimenzió: tanárok szabályorientált viselkedése (4 állítás, a=0,80, pl.: „Tanáraimnak 
világos szabályai és előírásai vannak arról, hogy hogyan viselkedjem.”).

(d) Az osztálylégkör feltérképezésére a Pozitív osztálylégkör (Dalbert és Stöber, 
2002b) kérdőívet használtuk, amely egy 10 állítást tartalmazó hatfokú Likert-típusú 
skála. A faktoranalízis eredményeként két faktor köré csoportosultak az állítások, azon
ban csak a pozitív osztálylégkörre vonatkozó állításokkal foglalkoztunk, mivel csak an
nak volt elfogadható a megbízhatósága (a=0,77). Másrészről pedig a kutatási célunknak 
is ez felelt meg leginkább (6  állítás, pl.: „...senkit sem zárunk ki az osztályközösség
ből.”).

Jövő-orientáció

A vizsgálati személyeknek fel kellett sorolniuk, milyen hosszú távú személyes céljaik 
vannak a jövőjükkel kapcsolatban, majd ezeket a megnevezett célokat meg kellett ítélni
ük egy hétfokú skálán, annak alapján, mennyire tartják őket fontosnak, konkrétnak; 
mekkora esélyt látnak a megvalósulásra; az iskola és a szülők mennyire támogatják őket 
abban, hogy ezek a céljaik megvalósuljanak. Végül meg kellett határozniuk még azt az 
életkort is, amikor úgy érzik, hogy az adott cél meg fog valósulni.

A megfogalmazott célokat egy előre kidolgozott és már használt (Nurmi, Poole és 
Seginer, 1992; Jámbori, 2003) kategóriarendszer mentén tartalomelemeztük. A kódrend
szer 13 kategóriát tartalmazott (pl.: munka, továbbtanulás, család, szabadidő, barátok, 
egészség, szülőkkel való kapcsolat stb.) és két független bíráló végezte a tartalomelem
zést a megnevezett célok tartalma szerint, az egyetértés köztük nagyon magas volt 
(r=0,89, p < 0,01).

A szocio-demográfiai adatokra a felmérés végén kérdeztünk rá, melyek a következők 
voltak: nem, életkor, édesanya, édesapa iskolai végzettsége, szülők együttélése, válás 
esetén kivel él együtt és mióta. A mintában szereplő fiatalok 94%-a édesanyjával él 
együtt a szülők válása óta.

Eredmények

Az iskolai környezet észlelése -  nemi és életkori különbségek

Két-szempontos variancia-analízist (nem x életkor) alkalmaztunk, hogy felderítsük a 
lehetséges különbségeket az iskolai környezet változóiban.
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Az iskolai környezet szerepe a serdülök jövő-orientációjának alakulásában

Nemi különbségek az iskolai környezet észlelésében

Szignifikáns eltérést figyeltünk meg (F=10,99; p<0,001) a fiúk és lányok között az 
igazságos iskolai légkör megítélése tekintetében. A statisztikai különbség azt mutatja, 
hogy a lányok szignifikánsan igazságosabbnak észlelik iskolai környezetüket, mint a fi
úk (lásd 1. táblázat).

Szintén jelentős eltérést figyeltünk meg az iskolai motiváció kérdésében (F=6,34; 
p<0,05). A lányok magasabb fokú iskolai motivációról számoltak be, mint a fiúk (lásd 1. 
táblázat).

Az iskolához való negatív viszonyulás tekintetében is szignifikáns eltérés (F=5,73; 
p<0,01) mutatkozott a nemek között. A fiúk viszonyultak negatívabb attitűddel az isko
lához, a lányokkal összehasonlítva (lásd 1. táblázat).

Az iskolai értékekkel, normákkal való azonosulás is különbséget mutatott (F=5,58; 
p=0,05) a nemek között. A lányok szignifikánsan magasabb szintű azonosulást mutattak 
az iskolai környezet iránt, mint a fiúk (lásd 1. táblázat).

1. táblázat. Nemi különbségek az iskolai környezeti változókban

Vizsgált változók
Férfi Nő

Átlag Szórás Átlag Szórás
Igazságos iskolai légkör 3,79 0,99 4,27 1,15
Iskolai motiváció 2,65 0,97 2,86 0,94
Iskolához való negatív viszonyulás 3,67 1,25 3,26 1,42
Iskolával való azonosulás 3,72 1,29 4,03 1,23

Életkori különbségek az iskolai környezet észlelésében (’1’: 15-16 évesek, ’2’: 17 
évesek, ’3’: 18 évesek).

Két esetben figyelhettünk meg szignifikáns eltérést a korcsoportok között:
Az iskolai értékekkel, normákkal való azonosulás tekintetében a 17 évesek mutatták 

a legmagasabb szintű azonosulást (F(2)=3,23; p<0,05; átlag2=4,02; szórás2=l,33), míg a 
15-16 évesek a legalacsonyabb szintűt (átlag =3,98; s i=l,18) (lásd 1. ábra).

A tanárok viselkedését a 15-16 és 17 évesek egyenlő mértékben észlelték szabályori
entáltnak (átlag i=4,38; szórás ,=1,09; átlag2=4,37; szórás2=0,99) szignifikánsan 
(F(2)=3,99; p<0,05) különbözve a 18 évesek csoportjától (átlag3=4,01; szórás3=l ,08) 
(lásd 1. ábra).

487



Jámbort Szilvia

□ Azonosulás az iskolai ért. 
s  Tanárok szabályorien.

15-16 évesek 17 évesek 18 évesek

1. ábra
Életkori különbségek az iskolai környezet észlelésében

A serdülők jövőbeli céljai

Nemi különbségek a jövőorientált célok megfogalmazásában

A jövőbeli munkahelyi tekintetében (F=6,49; p<0,01) a fiúk nagyobb százalékban 
említettek a jövőbeli munkahelyükkel kapcsolatos célokat (átlagfiú=35,80; szórásfiű= 
21,71), mint a lányok (átlagiány=29,44; szórás|ány=13,99) (lásd 2. ábra). Ezzel szemben, 
amikor arról kellett nyilatkozniuk, hogy mennyire konkrétak és megvalósíthatóak a jövő
beli munkájukkal kapcsolatos elképzeléseik, a lányok szignifikánsan (F=6,16; p<0,05) 
konkrétabbnak (átlaglíny=5,06; szórás|ány=l,01), és megvalósíthatóbbnak (F=5,23; 
p<0,05; átlag|ány=4,45; szórásiány=l,05) tartották céljaikat, mint a fiúk (átlagnú=4,57; szó- 
rásriü=l,28; átlagflü=4,10; szórásr,ú=l,22). Megfigyelhető volt, hogy a lányok szignifikán
san (F=8,05; p<0,01) nagyobb szülői támogatásról (átlagiány=5,27; szóráS|ány=l,09) szá
moltak be a jövőbeli munkával kapcsolatos reményeikkel kapcsolatban, mint a fiúk (át
lag r,ú=4,75; szórásfilí=l,28).

A jövőbeli baráti kapcsolatokkal kapcsolatos célok esetében szintén jelentős eltérést 
kaptunk a fiúk és lányok között (F=6,43; p<0,05). A fiúk gyakrabban (átlagfiú=23,08; 
szórásnü=8,73), említették jövőbeli céljaik között a baráti kapcsolatok fennmaradását, a 
velük folytatott interakciók jelentőségét, mint a lányok (átlagiány=19,74; szóráS|ány=9,29) 
(lásd 2. ábra). Megfigyelhető volt, hogy a fiúk szignifikánsan (F=5,15; p<0,05) nagyobb 
támogatást (átlagnú=2,52; szórásflü= l,8 8 ), észleltek az iskola részéről a baráti kapcsola
taik fenntartása érdekében, mint a lányok (átlag|ány= 1,94; szórás|ány=2,08).

A saját tulajdon (pl.: saját autó, ház) tekintetében is eltérést kaptunk (F=7,88; 
p<0,05). A fiúk jövőképében a birtokolt tárgyak nagyobb százalékban (átlagr,ú=25,79;
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5 -  j

0 — L
Munka Barátok Birtokolt tárgyek Self

2. ábra
Szignifikáns különbségek a jövő-orientált célok megfogalmazásában

Életkori különbségek a jövő-orientált célok megfogalmazásában

Az oktatással, továbbtanulással kapcsolatos célok megvalósulásában is mutatkozott 
eltérés (F=3,65; p<0,05). A-15-16 éves diákok csoportja volt a legoptimistább ezen cé-
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szórásn(i= 12,55), szerepeltek, mint a lányok esetében (átlagiiny= 16,85; szórás|ány=9,19) 
(lásd 2. ábra).

A self-fel kapcsolatos célok alapján szintén szignifikáns különbséget (F=7,88; 
p<0,05) találtunk a nemek között. A fiúk nagyobb százalékban említették jövőbeli cél
jaik között azt, hogy a jövőben boldogok, elégedettek (átlagflú=24,45; szórásr,ú= 10,40) 
szeretnének lenni, mint a lányok (átlagiány=19,88; szórástóny=9,92) (lásd 2. ábra). A fiúk 
úgy is észlelik, hogy selffel kapcsolatos céljaik megvalósulásához nagyobb (F=4,39; 
p=0,04); átlagflú=4,78; szórást,a= 1,62) szülői támogatást kapnak, mint a lányok (átlag- 
iány=4,25; szórásiány=l,78).

Szignifikáns eltérést kaptunk a nemek között a jövőbeli oktatással kapcsolatos célok 
konkrétsága (F=5,65; p=0,01) tekintetében. Megfigyelhető volt, hogy a lányok jövőori
entált tervei konkrétabbak (átlagiiiny=5,36; szóráS|ány=0,88) voltak, mint a fiúk elképzelé
sei (átlagr,ú=5,07; szórásriú=0,97).

A családi élettel kapcsolatos jövőbeli célok megvalósulása tekintetében megfigyel
hettünk jelentős eltérést (F=3,99; p<0,05) a nemek között. A lányok jövőbeli családjuk
kal kapcsolatos céljaikat sokkal megvalósíthatóbbnak (átlag|ány=4,91 ; szóráslány=l ,08) 
észlelték, mint a fiúk (átlagnű=4,54; szórásnál,28). A lányok szignifikánsan nagyobb 
(F=4,47; p<0,05; átlag|ány=4,77; szórásiány=2,15) szülői támogatásról is számoltak be, 
mint a fiúk (átlagfiú=4,17; s z ó rá s u l,89).



Jámbori Szilvia

lók megvalósulásával kapcsolatban (átlag,=4,87; szórás^O.98), őket követte a 18 évesek 
csoportja (átlag3=4,69; szórás3=l,14), majd közel hasonló átlaggal a 17 évesek csoportja 
(átlag2=4,62; szórás2=0,92).

Három esetben még szignifikáns különbséget találtunk abban, hogy az oktatással 
(F-4,73; p<0,01), jövőbeli munkahelyükkel (F=6,35; p<0,01), és családi életükkel 
(F=9,54; p<0,01) kapcsolatos céljaikat a szülők mennyire támogatják. A továbbtanulás
sal kapcsolatos célok tekintetében a 15-17 évesek közel azonos mértékű támogatásról 
számoltak be (átlagi=5,65; szórás,=0,74; átlag2=5,64; szórás2=0,83), különbözve a 18 
évesek csoportjától (átlag3=5,24; szórás3=l,21). A jövőbeli munkahelyükkel kapcsolatos 
reményeik támogatása szempontjából a 17 évesek számoltak be legmagasabb szintű szü
lői támogatásról (átlag2=5,33; szórásu l,02), őket követték a 15-16 évesek (átlag,=5,14; 
szó rásu l, 16) és érdekes módon a 18 évesek csoportja észlelte a legalacsonyabb szintű 
szülői támogatást (átlag3=4,40; szórás3=l,69). A családi élettel kapcsolatban pedig a 18 
évesek számoltak be legmagasabb szintű (átlag3=4,81; szórás3=3,13) szülői támogatás
ról, majd őket követte a 17 évesek csoportja (átlag2=4,62; szórás2=l,89), és a 15-16 éve
sek csoportja (átlag, =4,46; szórás,=l ,77) (lásd 3. ábra).

S 15-16 évesek □ 17 évesek ED 18 évesek
atlag

3. ábra
Szignifikáns különbségek a szülői támogatás megítélésében

Az iskolai környezet hatása a jövő-orientációra

Hierarchikus regresszió-elemzéssel tártuk fel a lehetséges összefüggéseket az iskolai 
környezet változói és a jövő-orientáció között. A 2. táblázat csak a szignifikáns össze
függéseket mutatja.
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2. táblázat. Az iskolai környezet hatása a jövőorientációra

Változók R R2-
változás b ß T P

Jövőbeli oktatással kapcsolatos remények fontossága F=4,50; p< 0,01
Negatív viszonyulás az iskolához 0,18 0,03 -0,07 -0,15 -2,51 0,01
(Konstans) 5,70

Jövőbeli oktatással kapcsolatos remények-iskola támogatása F=7,03;p<<0,01
Korcsoport 0,17 0,03 -0,28 -0,15 -2,08 0,04
Tanárok autonómia támogatása 0,28 0,08 0,23 0,16 2,12 0,04
Azonosulás az iskolával 0,34 0,12 0,25 0,21 2,87 0,00
(Konstans) 2,51

Jövőbeli munkával kapcsolatos remények fontossága F=6,12; p< 0,01
Nem 0,21 0,05 0,43 0,27 3,74 0,00
Igazságos iskolai légkör 0,26 0,07 0,11 0,14 2,00 0,04
(Konstans) 4,49

Jövőbeli munkával kapcsolatos remények megvalósulása F=8,24; p< 0,01
Korcsoport 0,19 0,04 -0,25 -0,17 -2,44 0,02
Nem 0,25 0,06 0,44 0,18 2,63 0,01
Pozitív osztálylégkör 0,33 0,11 0,20 0,16 2,35 0,02
(Konstans) 2,97

R2-: magyarázott variancia
B: nem standardizált regressziós koefficiens
ß: standardizált regressziós koefficiens

A statisztikai elemzés bebizonyította, hogy a továbbtanulással kapcsolatos célok ala
kulásában az iskolai környezet hatása az elsődleges. A diákok oktatással kapcsolatos 
céljainak fontosságát befolyásolja az iskolai munkához való viszonyulásuk, miszerint 
minél pozitívabban viszonyulnak az iskolai feladatokhoz, annál fontosabbnak értékelik 
jövőbeli tanulmányaikkal kapcsolatos reményeiket. A regressziós összefüggések azt mu
tatják, hogy minél jobban támogatják a tanárok diákjaik önállósodási törekvéseit, minél 
magasabb fokú azonosulást mutatnak a fiatalok az iskolai feladatok iránt, annál jobban 
úgy észlelik, hogy egy támogató iskolai légkör veszi őket körül, amely segít abban, hogy 
jövőbeli céljaikat megvalósítsák (lásd 2 . táblázat).

A jövőbeli munkahelyükkel kapcsolatos elképzeléseik fontosságát, konkrétságát, 
megvalósulását szintén számos tényező határozza meg.

Megfigyelhettük a regressziós elemzés alapján, hogy minél igazságosabbnak észlelik 
a serdülők az iskolai környezetüket, annál fontosabbak számukra jövőbeli munkahelyi 
terveik. Elképzeléseik megvalósulását meghatározza az osztály, a közösség légköre. Mi
nél kellemesebb és pozitívabb légkör uralkodik az osztályban, annál optimistábbak a fi
atalok jövőbeli munkahelyi terveik megvalósulását illetően. Természetesen nemi és az

491



Jámbori Szilvia

életkori különbségek is kimutathatók a tervek megfogalmazásában, ahogyan ezt már a 
varianciaanalízis eredményei is tükrözték a korábbi elemzésben (2 . táblázat).

Összegzés

A bemutatott vizsgálatban az iskolai környezet szerepét elemeztük a középiskolás ser
dülök jövőorientációjának alakulásában. A vizsgálat eredményeinek interpretálása előtt 
nagyon fontos kitérni a személy és környezet összeillését hangsúlyozó elméletre (Eccles 
és mtsai, 1997), amely azt emeli ki, hogy az egyéni karakterisztikumok és a személyes 
környezet összeillése nagymértékben befolyásolja az egyéni viselkedést, motivációt és a 
mentális egészség alakulását. Vizsgálatok kimutatták (pl.: Eccles és Midgley, 1989), 
hogy azon egyének esetében, akik pszichológiailag nem érzik magukat jól, nem teljesí
tenek megfelelően, megfigyelhető, hogy olyan szociális környezetben élnek, ahol bizo
nyos pszichológiai szükségleteik nincsenek megfelelően kielégítve. Ezért is nagyon fon
tos, hogy a fiatalok számára, olyan környezetet teremtsünk, amely elfogadja, támogatja, 
segíti őket ebben a változó időszakban. Mind a családi támogatásra, megértésre, mind 
pedig az iskolai igazságos légkörre szükségük van ahhoz, hogy a serdülők sikeresen át
jussanak ezen a perióduson.

A vizsgálat számos fontos eredményt tárt elénk, mely hozzásegíthet bennünket egy
részről a nemek közötti különbségek pontosabb megértéséhez, másrészről az életkor jö
vőorientációt befolyásoló hatását is tanulmányozhattuk a serdülők körében.

A szocializációs folyamat eredményeként alakul ki az egyén énképe, identitása, céljai 
és preferált értékei. A férfiak és nők különböző énképpel rendelkeznek, különböző elvá
rásaik vannak a sikerrel kapcsolatban, és különböző értékeket és célokat tartanak fontos
nak. A jelen vizsgálat is bebizonyította, hogy a fiúk és lányok másként észlelik tanáraik 
viselkedését, különféle jövőbeli terveket hangsúlyoznak. Megfigyelhettük, hogy míg a 
fiúk jövőképében gyakrabban megjelennek a jövőbeli munkahelyükkel kapcsolatos el
képzelések, addig a lányok jövőképében ezek a tervek konkrétabbak és megvalósítha- 
tóbbak. A lányok úgy is érzik, hogy szüleiktől is nagyobb támogatást kapnak a céljaik 
megvalósításához. A nemi különbségekről tanúskodik még az az eredmény is, hogy a fi
úk gyakrabban említenek jövőbeli barátokkal kapcsolatos terveket, és számukra fonto
sabb bizonyos tárgyak megszerzése (pl.: autó, ház) is a jövőben, alátámasztva 1. hipoté
zisünket. Ez az eredmény is mutatja azt a tényt, hogy a jövőbeli célok, tervek mindig 
tükrözik a normatív elvárásokat is (Nunni, Poole és Kalakovski, 1996). A tradicionális 
elképzelés szerint a férfinak kell előteremteni az anyagi biztonságot a család számára, a 
nőnek pedig gondoskodnia kell a háztartásról és a gyermeknevelésről. Ez a hagyomá
nyos nézet manapság már valamennyire fellazult a nemi szerepek változásával, azonban 
a férfiak énképében ezek a megszilárdult szerepek még sokáig fennmaradnak. Az eltérő 
szocializációs mintázatokat tükrözi az az eredmény is, hogy a lányok jövőképében a csa
ládi kapcsolat igénye is hamarabb megjelenik, ahogyan feltételeztük az 1. hipotézisünk
ben, a lányok gyakrabban említenek jövőbeli családi életükkel kapcsolatos célokat, és 
optimisták is a megvalósulásukat illetően.
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A serdülők életkora szintén jelentősen befolyásolja mennyire tartják megvalósítható
nak jövőbeli terveiket. Harmadik hipotézisünkkel ellentétben azt figyelhettük meg, hogy 
a 15-16 éves korcsoport oktatással kapcsolatos céljai megvalósulását illetően sokkal op
timistább, mint idősebb társaik, valamint ehhez bizonyára az is hozzájárul, hogy ők na
gyobb szülői támogatásról is beszámoltak. Ennek oka lehet az, hogy ezek a fiatalok még 
a középiskolai tanulmányaik elején vannak, és ebben az időszakban nagy szükségük van 
a szülői támogatásra a megváltozott körülmények miatt. Az optimista jövőképet a to
vábbtanulással kapcsolatban az eredményezheti, hogy ők még nem állnak olyan közel a 
felvételi követelményekhez, nem szembesülnek a túljelentkezés tényével. Meghatározott 
elvárásokkal, tervekkel érkeznek a középiskolába, és megfigyelhető, hogy a kezdeti cé
lokban való biztosság az érettségi, felvételi közeledtével egyre inkább bizonytalansággá 
változik. Érdekes eredményt kaptunk arra vonatkozóan, hogy a fiatalok mekkora támo
gatást kapnak a szülőktől jövőbeli munkával kapcsolatos céljaik megvalósulásához. 
Meglepő módon a legidősebb korosztály számolt be a legkisebb mértékű szülői támoga
tásról, melyre lehet az a magyarázat, hogy a szülők nagyobb bizalommal vannak gyer
mekeik iránt, és bíznak döntéseik helyességében, és nem akarják őket befolyásolni. A 
jövőbeli családi élettel kapcsolatban azonban a legidősebb korcsoport kapott legnagyobb 
mértékű támogatást a szülőktől, nem meglepő módon hiszen ők álltak a legközelebb ah
hoz, hogy a családi életre gondoljanak, és terveket szőjenek.

Ahogyan már bemutattam, Eccles és munkatársai (1997) modellje hangsúlyozza, 
hogy a személy pszichológiai szükségleteinek és a környezet kínálta lehetőségeknek na
gyon fontos az összeillése, ha a szociális környezet nem kielégítő a serdülő számára, ak
kor csökken a motivációja, teljesítménye -  ezek pedig az iskolai környezetben elenged
hetetlen tényezők. Eccles és Midgley (1989) szerint előfordulhat, hogy a környezet nem 
megfelelő a serdülő számára, legfőként akkor, amikor az iskolai környezetben is változá
sok történnek, például amikor általános iskolából a középiskolába lépnek a diákok. Van
nak bizonyítékok arra, hogy negatív következményekkel járhat a középiskolába való át
menet. Ezt mutatja például Simmons és Blyth (1987, idézi: Eccles és mtsai, 1997) megfi
gyelései, amely szerint a következő makroszintű változások jelentkeznek ebben az idő
szakban: megnövekszik az iskola mérete, nő a bürokratizmus, csökken a tanár-diák inte
rakció száma, és csökken a lehetőség arra, hogy szoros kapcsolatot alakítsanak ki a taná
rokkal. Simmons és Blyth szerint ezek a változások eléggé kockázatosak lehetnek a ser
dülők számára, mivel ez az időszak éppen a próbálgatások, a kísérletezések időszaka. A 
fiatalok ekkor számos viselkedésformát kipróbálnak, hogy identitásukat megtalálják, 
amelyek szintén nem kockázat nélküli események. Megfigyelhető, hogy a középiskolába 
való átmenet gyakran lerombolja a szoros kapcsolatokat a fiatalok és más szignifikáns 
felnőttek között, éppen abban az időszakban, amikor leginkább szükségük lenne a szoci
ális támogatásra. Ezek a környezeti változások sok esetben a versengést, a szociális 
összehasonlítást állítják a középpontba. A választási és döntéshozási képesség is csök
ken, mivel egyre kevesebb lehetőséget kapnak erre a fiatalok, feltételezhetően a növekvő 
tananyag, és követelmények miatt. Valamint a szociális összehasonlítások, az osztályban 
uralkodó versenyszellem szintén veszélyeztethetik a serdülők számára fontos kortárs- 
kapcsolatokat.
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Az iskolai légkör megítélésének egyik fontos szempontja, mennyire érzékelik úgy a 
diákok, hogy tanáraik igazságosan bánnak velük, igazságos jutalmazásban és büntetés
ben van-e részük. Azért fontos szempont ez, mivel a diákok hangulatát, kortársaikhoz, 
tanáraikhoz való viszonyát is meghatározza, nem utolsósorban hatással lehet iskolai mo
tivációjukra, teljesítményükre, az iskolai munka iránti elköteleződésükre. A vizsgálati 
eredmények azt mutatták, hogy a lányok igazságosabbnak ítélték meg tanáraik viselke
dését, és 2 . hipotézisünket igazolva magasabb szintű iskolai értékekkel, normákkal való 
azonosulást is mutattak, valamint motiváltabbak is voltak az iskolai munka iránt. Ez az 
eredmény összefüggést mutat más vizsgálati eredményekkel (Dalbert, 2003), amely sze
rint a fiúk gyakrabban számoltak be igazságtalan büntetésről az iskolában. Azonban azt 
is megállapították, hogy míg a fiúk az érdemjegyek, és a büntetés miatt aggódnak, addig 
a lányok inkább az interperszonális kapcsolatok megromlásától félnek. Ezt a nemi kü
lönbséget okozhatja a tanárok eltérő reakciója a fiúk és lányok viselkedésére, vagy annak 
is lehet a következménye, hogy a fiúknál serdülőkor idején sokkal több fegyelmezési 
probléma fordul elő, mint a lányoknál, és ennek kezelését a fiúk eltérően észlelik. Nem 
meglepő módon azt is megfigyelhettük, hogy a fiúk negatívabban viszonyulnak az isko
lai feladatokhoz, mint a lányok, azonban ez a nemi különbségekből is adódhat, miszerint 
a lányok sokkal szorgalmasabbak és lelkiismeretesebbek az iskolában, mint a fiúk, és 
jobb kapcsolatról is számoltak be a tanáraikkal (Burnett, 2002). Korábbi kutatások azt is 
bebizonyították, hogy a fiúk szociális viselkedésükért sokkal gyakrabban kaptak negatív 
megerősítést a női tanáraiktól, míg a férfi tanárok a fiúkat gyakrabban dicsérték meg is
kolai teljesítményükért (Bumett, 2 0 0 2 ).

Életkori különbségeket is találtunk az iskolai értékekkel való azonosulás mértékében.
4. hipotézisünket alátámasztva a 15-16 és 17 évesek csoportja szinte azonos mértékű el
köteleződést mutatott az iskolai normák iránt, és tanáraik viselkedését is szabályorien- 
táltabbnak ítélték meg, mint a legidősebb csoport. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a 
18 éves korosztály már a középiskola végén jár, számukra már más fontos, például a to
vábbtanulás eldöntése, a pályaválasztás.

A fiatalok jövőképében a továbbtanuláshoz kapcsolódó célok legpontosabban, és leg
konkrétabban egy támogató iskolai környezetben rajzolódtak ki. Nem meglepő módon 
azt tapasztaltuk, hogy minél negatívabban viszonyultak a diákok az iskolához, annál ke
vésbé tartották fontosnak jövőbeli továbbtanulással kapcsolatos céljaikat. Arról is beszá
moltak, hogy döntési helyzetekben a szüleik kevésbé támogatják őket. Az elemzés azt is 
bebizonyította, 5. hipotézisünkkel összhangban, hogy a diákok szubjektív ítéleteiben az 
iskolai támogatás mértékének észlelését egyrészről befolyásolta a serdülők iskolai érté
kekkel való azonosulása, másrészt az, hogy a tanárok mennyire támogatják a diákok 
önálló kezdeményezéseit, önálló problémamegoldási stratégiáit.

Jövőbeli munkahelyi elképzeléseikkel kapcsolatban azt figyelhettük meg, hogy minél 
igazságosabbnak észlelték a fiatalok az iskolai környezetüket, annál fontosabbnak tar
tották jövőbeli munkahelyi terveiket. Ennek az eredménynek egyik nagyon fontos kö
vetkezménye, hogy az iskolai környezet, a tanárok bánásmódja fontos alapját képezheti a 
későbbi, más szociális helyzetekhez való viszonyulásunknak. Tehát, ha már az iskolában 
azt tapasztaljuk, hogy igazságosan bánnak velünk, megbecsülik munkánkat, érdemeink
nek megfelelően jutalmaznak bennünket, akkor ez a korai tapasztalat jelentősen befolyá
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solja későbbi terveinkhez való viszonyunkat, illetve jövőbeli munkahelyünkhöz való vi
szonyulásunkat is meghatározza. Vizsgálatok is bemutatták (Emler, Ohana és Moscovici, 
1987), hogy serdülőkorban alakítják ki az emberek a személyes viszonyulásukat az in
tézményes hatalmak felé, melynek a későbbi életben nagy jelentősége van. Az első je
lentős külső hatalmi személy az életünkben a tanár, akinek a viselkedését, hogyha iga
zságosnak látjuk, ezt más hatalmi személyekre is átvetítjük. Tehát a korai igazságos is
kolai tapasztalatoknak rendkívül nagy szerepe van életünkben (Tyler, 1984). Ehhez járul 
még hozzá a pozitív osztálylégkör, a kellemes hangulat az osztályban. Megfigyelhettük, 
hogy minél jobb hangulat uralkodik az osztályban, minél jobban számíthatnak egymásra 
a diákok, annál nagyobb esélyt láttak a diákok arra, hogy munkahelyi elképzeléseik a jö
vőben megvalósulnak.

Egy világos, konkrét jövőkép kialakítása nagyon nehéz feladat, és a serdülőkor éppen 
ez az időszak, amelyben ez a folyamat elkezdődik. Számos változáshoz kell ilyenkor al
kalmazkodniuk a fiataloknak. Ezért is nagyon fontos, hogy ebben az időszakban a csalá
di támogatás mellett az iskolai környezet is iránymutatást, segítséget tudjon adni a fiata
loknak, hiszen a keresési folyamat során felmerülő problémák megoldása, az előzetes 
tervezgetés, a személyes célok meghatározása sokszor segítség nélkül nagyon bonyolult 
feladat.
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ABSTRACT

SZILVIA JÁMBORI: SCHOOL ENVIRONMENT INFLUENCING ADOLESCENTS’ 
FUTURE ORIENTATION

One of the most important developmental tasks during adolescence is the preparation to 
adulthood and setting up long-term future goals. The role of social support is crucial during 
setting up goals, which could help adolescents during planning and decision process. The aim 
of this study was to explore the role of school environment playing adolescents’ future 
orientation. Four hundred twenty-one students (177 males and 244 females) took part in the 
study [Mage=16,6 years; range: 15-16 years old (N=197), 17 years old (N=139), 18 years old 
(N=84)]. The atmosphere in the school, in the classroom and the perception of the teachers’ 
behavior were measured with different scales (e.g. Justice in School Scale, Motivation to the 
School Scale, Positive Classroom Atmosphere Scale, Teachers’ Behavior Scale, Dalbert and 
Stöber, 2002). Future orientation was measured with half open-ended questions. This study 
explored gender and age differences, and some relations between school environment and 
future orientation as well. Girls mentioned more frequently family related goals and saw 
greater chances to realize these goals. Regarding future orientation boys mentioned more 
frequently goals related to properties and self-relevant issues (e.g. to have an own house, an 
own car). In a positive and just classroom atmosphere adolescents mentioned more stable and 
realizable conceptions about their future.
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A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MŰVELTSÉG MÉRÉSE

B. Németh Mária
Szegedi Tudományegyetem, MTA-SZTE Képességkutató Csoport

Az ezredforduló állandóan változó tudás alapú társadalmában mikor a létezés elképzel
hetetlen a tudás folyamatos frissítése nélkül, a magyar tanulók fokozatosan távolodnak a 
tanulás világától {Csapó, 2000), a tanulási motiváció jelentősen csökken (Józsa, 2002). 
Különösen a természettudományok megítélése, népszerűségvesztése szembetűnő, sokan 
úgy gondolják, nem sok hasznát veszik az iskolában tanultaknak (Papp és Józsa, 2000; 
Józsa, 1999; Józsa, Papp és Lencsés, 1996). A rendszeres összehasonlító vizsgálatok 
eredményei arra utalnak, hogy a diákok vélekedését nemcsak a tanulás, az erőfeszítések 
elutasítása inspirálja, a bizonyítvánnyal minősített „iskolai tudás” valóban csak kevesek, 
a jövő „tudósai” számára jelent az iskolán kívül is releváns tudást.

A mindennapokban hasznos, alkalmazható, műveltség jellegű tudás közel húsz éve a 
nemzetközi és hazai kutatások tárgya. A tapasztalatok tanítási gyakorlatra gyakorolt hatá
sa azonban alig érzékelhető. Az, hogy az eredmények hasznosulása mind a mai napig vá
rat magára csak részben magyarázható társadalmi és kulturális tényezőkkel, a tradíciók és 
a tanárok felfogásának merevségével. Tapasztalatból tudjuk, hogy hiába vannak modern 
tantervek, a korszerű elvárásokat megjelenítő célok, ha azok a teljesítményértékelésben, 
az iskola, a tanár munkájának megítélésében nem jelennek meg, gyakorlati megvalósulá
suk kétséges. A visszacsatoláshoz pedig mérőeszközök szükségesek, amelyek nálunk 
csak csekély számban állnak rendelkezésre. A tudományos kutatási céllal készített tesz
tek ugyanis csak nehézkesen alkalmazhatók iskolai hatékonyságvizsgálatra, mivel sok
szor csak bonyolult kódolási technikákkal értékelhetők vagy éppen 60-120 percre vannak 
kalibrálva. Ebben a tanulmányban a műveltség jellegű természettudományos tudást mérő, 
a tanítási gyakorlatban használható teszteket, és az azokkal végezett mérés tapasztalatait 
mutatom be. Mivel a munka fő célja az iskolai értékelésben használható tesztek készítése 
volt, a szokásosnál nagyobb hangsúlyt kap a tesztek ismertetése és szakirodalmi beágya
zása. Az empirikus eredmények elemzésének középpontjában az elkészült mérőeszközök 
alkalmazhatóságának vizsgálata áll.

A vizsgálat elméleti keretei

A XXI. században a tudás a gazdasági fejlődés egyik fő tényezője, „...a társadalom aktív 
tagjai egyre nagyobb arányban foglalkoznak annak ’előállításával’, folyamatos ’karban
tartásával’, közvetítésével és felhasználásával.” {Csapó, 2001a. 89. o.) Az iskolában el-
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sajátított tudással kapcsolatos elvárások megváltoztak, a mennyiség és minőség új szem
pontjai az oktatás válságához vezettek.

A krízis jelei legkorábban az Egyesült Államokban és az angolszász területeken mu
tatkoztak. A „szputnyik sokk”, a természettudományos nevelés hiányosságai (Yager és 
Permik, 1987) új célok, oktatási koncepciók megfogalmazását (By bee, 1987; Rubba, 
1987), újszerű megoldásokat inspiráltak. A gondolkodás fejlődését követő fejlődés-lélek
tani orientációjú kísérletek (Adey, Bliss, Head és Shay er, 1989) a „children science” 
(„gyermeki tudomány” vagy „tudomány gyermekeknek” -  ilyen programot ír le 
Abruscato, 1981) programok mellett megjelentek a tudást az alkalmazhatóság, a minden
ki számára való érthetőség és elérhetőség oldaláról megközelítő „science for all” (termé
szettudomány mindenkinek) jelszóval felcimkézett próbálkozások (pl.: home science -  
házi tudomány -  lásd Das és Ray, 1989). Különösen gyorsan kedveidé váltak azok a kez
deményezések, amelyek a tudomány és a technika népszerűsítését, popularizálását a tanu
lás iskolán kívüli lehetőségeinek megteremtésével (pl. a természettudományos jelensé
geket megjelenítő játszóházak, a családi programként látogatható természettudományos 
parkok, vagy nálunk „A csodák palotája”) kívánták megvalósítani.

Az egy-egy .jelszó” köré felépített vagy egy-egy kiemelt tanulási technikára alapozott 
módszerek mellett megjelentek a tudományos vizsgálatok tapasztalataira építő sziszte
matikus tanításelméletek is (lásd pl.: Shayer és Adey, 1981; Glynn, Yeany és Britton, 
1991; Roth, 1995). Ezek közül különösen azok bizonyultak maradandónak, amelyek az 
iskolai oktatás kereteit között a tananyag jobb megértésére helyezték a hangsúlyt, és en
nek érdekében az ismeretátadást összekapcsolták a képességek, a gondolkodás fejleszté
sével (Minstrell, 1989).

A reform-kampányok noha különböző hatékonyságú modelleket kínáltak és többé- 
kevésbé sorra meghiúsultak, a fejlett országokban, különösen Nyugat-Európában a tradi
cionális nemzetállami oktatás fokozatos átalakulását, az oktatási programok lényegi vál
tozásait eredményezték. Az elitizáló, kirekesztő oktatást felváltotta az inklúziv (befoga
dó) pedagógia, nőtt a modem társadalomtudományi ismeretek elvárása (lásd részleteseb
ben Báthory, 2002; Csapó, 2002b), a természettudományok fokozatosan a társadalom 
felé orientálódtak (Nahalka, 2001). Olyan új elvárások fogalmazódtak meg, mint a köz
vetített tudás érvényessége, társadalmi relevanciája, az általános műveltséghez való hoz
zájárulása (DeBoer, 1991). A természettudományos nevelés célrendszerében megjelentek 
a pragmatikus igények, az enciklopédikus, szaktudományos diszciplínák közvetítését fo
kozatosan felváltotta a társadalmi interakciókban hasznos tudás, a természettudományos 
műveltség elvárása, a verbalizmust kiszorította a komplex tanulás. A tanulásról, a tu
dásról való gondolkodás új távlatai nyíltak meg.

A tudáskoncepció változása

A tudás a pedagógiai köznyelvben és a tanárok többségének gondolkodásában sokáig 
(nálunk még a kilencvenes években is) egyet jelentett bizonyos ismeretek birtoklásával. 
A tudás ismeretekkel azonosítása értelmezési gondokat okozott mind a hazai, mind a 
nemzetközi szakirodalomban {Csapó, 2001a), nehézkessé téve a szakmai kommunikációt 
és akadályozva a korszerű oktatási módszerek iskolai elterjedését. A tudás fogalmának
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újraértelmezését és konkretizálását a tudományos megfontolások és társadalmi igények 
mellett olyan gyakorlati elvárások is inspirálták mint a pedagógiai értékelés objektív 
módszereinek elterjedése. A diagnosztikus kritérium orientált tesztek szerkesztése ugya
nis csak a követelmények tudáselemeinek egzakt azonosításával lehetséges.

Az empirikus kutatások bővülése, készségek, képességek, az alkalmazás, az affektiv 
területek és háttérváltozók vizsgálata egyre több kísérleti eredményt halmozott fel a tu
dásról, mint az iskolai oktatás „termékéről” (Csapó, 2002a; 2002b), és számos, az „is
kolai tudást” leíró fogalom, fejlődési kontextusba ágyazott a gondolkodás, a képességek 
szerepét hangsúlyozó tudásmodell megszületéséhez vezetett. Az oktatáselmélet tudásmo- 
delljeire a kísérleti tapasztalatok mellett a társtudományok fogalomrendszere is rányomta 
bélyegét. A tudáskoncepciók változását elemző munkák (lásd pl.: Csapó, 1999a, 2001a, 
2001b, 2002c) legtöbbször a Bloom taxonómia (Bloom, 1956), az intelligenciakutatás 
(Gardner: többszörös intelligencia -  multiple intelligences, Gardner, 1983) és Piaget 
kognitív fejlődéselméletének (Inhelder és Piaget, 1967) jelentőségét emelik ki.

A nyolcvanas évek elején Nagy József a tudást a kognitív pszichológia tudás-jellem 
felosztásának megfelelő kognitív és affektiv szférára bontotta, továbbá megkülönbözte
tett külső és belső tudást, és értelmezte azok kapcsolatát (Nagy, 1985). Tudáskoncepció
jában a személyiség sajátos, hierarchikus pszichikus struktúrájaként értelmezett belső tu
dás lényegi elemei az ismeretek és az operátorok. Az ismeretek képzetek, fogalmak és 
szabályok, az operátok pedig, készségek, jártasságok és képességek rendszereként való 
felfogása teoretikus alapokat szolgáltatott a készségek, képességek fogalmi fejlődéséhez 
és a fejlesztő technikák kidolgozásához (Nagy, 1998, 1999; Csapó, 1992; a képességek 
mérésnek és fejlesztésének áttekintését részletesen lásd Csapó, 2003).

A tartalom- és kontextusfüggő gondolkodási sémák jelentőségének felismerése, a ké
pességek tartalmi oldalának (How, 1998), a tartalom és struktúra kapcsolatának (Csíkos, 
1999a) elemezése az intelligencia- és a képességfogalom átértelmezéséhez, a képességek 
tudásszerzésben játszott szerepének hangsúlyozásához, az ismeret funkciójának újra de
finiálásához vezetett. Az ezredfordulón Nagy Józsefe Neisser féle megismerés-felfogás1 
és a kognitív pszichológia a PDP-modelljének (Parallel Distributed Processing -  Párhu
zamos Megosztott Feldolgozás -  részletesen lásd Pléh, 1997) adaptálásával átdimenzio
nálta a dichotom modellt. Eszerint a perceptuális és a fogalmi ismeretek nem az operáto
rok által mozgatott statikus reprezentációk, hanem információkezelő komponensek, kog
nitív operátorok (Nagy, 2000).

Miután kiderült, hogy a készségek és képességek is viszonylag rövid idő alatt elévül
nek, működésüket kialakulásuk körülményei befolyásolják, és az ismeretek új helyzetek
re történő transzferé nem automatikus, a képességfejlesztő programok komplex tudás
rendszerek fejlesztését célozták meg. Jónéhány, az alkalmazható tudás hatékony közve
títését segítő konkrét tartalomhoz kötött, kontextusba ágyazott képességfejlesztési tech
nikát dolgoztak ki és próbáltak ki (pl.: Adey, 1999; Csapó, 1991; Nagy Lászlóné, 2000a, 
2000b). A tartalomba ágyazott képességfejlesztés viszonylag könnyen az iskolai oktatás
ba integrálható ígéretes módszernek tűnik, hiszen egyszerre valósíthatja meg az ismere-

1 „A megismerés a tudás működése: az ismeretek megszerzése, szervezése és alkalmazása a gyakorlatban.” 
(Neisser, 1984. 13. o.)
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tek átadását és a releváns képességek fejlesztését. (A képességfejlesztés iskolai problé
máiról és lehetőségeiről részletesen lásd Csapó, 1999b.)

A kognitív pszichológiai, az oktatáselméleti megközelítések, és az „iskolai tudás” 
vizsgálata (Csapó, 2002a) ismét a tanított tartalom jelentőségére irányították a figyelmet, 
sugallva, hogy csak az információszerzés, a tudás belső reprezentációjának sajátosságaira 
építő módszerektől várható eredmény. A tévképzetek (Korom, 1997, 2002; Takács,
2000), a fogalmi váltás (Korom, 2000, 2001, 2003) kutatása jelezte, hogy a tanulók elő
zetes és iskolában szerzett ismeretei egymástól független, egymással párhuzamos struktú
rákat alkothatnak, és fogalmi tévképzetek kialakulásához vezethetnek.

A tudás tartalmának, a képességek szerepének átértelmezése, illetve az ismeretek és 
képességek viszonyának újrakonstruálása a tudás rendszerszintű felfogásához vezetett. 
Az ezredforduló tudásmélységet, megértést, és alkalmazást hangsúlyzó modelljeiben az 
érvényes és a használható tudást a szakértelem, a kompetencia és a műveltség fogalmak 
foglalják egységbe. A szakmai kommunikációt ebben az esetben is nehezíti, hogy e fo
galmak használata a minőségi szemléletű újraértelmezés mellett sem egységes, gyakran 
egymás szinonimájaként szerelnek. A kompetencia2 szóval például a jogosultságot, az il
letékességet, de a szakértelmet, a hozzáértést is kifejezik.

A szakértelem (expertise) egy szakterülethez szorosan kapcsolódó, adott, behatárolt 
kontextusban használható tudás, „egy jól meghatározott területen alkalmazható fogások, 
sémák összessége” (Csapó, 2002c. 40. o.). A szakértővé váláshoz a több szakirányú is
meret mellett területspecifikus, optimálisan szervezett tudás szükséges. Egy adott szakma 
szakértőinek rendelkezniük kell az ismeretek és a kellően fejlett készségek mindazon 
rendszereivel, azokkal a sémákkal, „trükkökkel” vagy ahogy Csapó Benő nevezte „fogá
sokkal” és „receptekkel” (Csapó, 2002b. 16. o.), amelyekkel az adott terület problémái 
professzionális szinten kezelhetők. Ebben a megközelítésben a mai magyar oktatás a tu
dományok diszciplináris közvetítésével egyfajta szaktudományos „szakértelmet” alakít 
ki, s mint azt a diákolimpiák eredményei mutatják néhány tanuló, „kis tudósaink” eseté
ben igen hatékonyan. A bizonyítványjegyek, a tantárgytesztek (lásd B. Németh, Józsa és 
Nagy Lászlóné, 2001) tehát egyfajta „szakértelmet” minősítenek. Szakértelem alatt azon
ban ma már elsősorban nem a konkrét tartalmakhoz, dolgokhoz kötött tudást, inkább sa
játos, a speciális tudás közvetítését értik.

A kompetencia (competence) fogalma a szakértelemhez hasonló, alkalmazható, bizo
nyos tevékenységeket eredményesen, produktívan szervező tudást jelez, de a tudásszer
veződés körülményeinek megközelítésben eltér attól. A kompetencia modem felfogása 
Chomsky generatív grammatikájára, a nyelvi kompetencia és a nyelvi performancia foga
lompár megalkotására vezethető vissza (Chomsky, 1995). A kompetencia ebben a vonat
kozásban az a pszichikus rendszer, amely adott viselkedést indukál. Arra utal, hogy bizo
nyos tevékenységek gördülékeny, akadálymentes végrehajtásához megfelelő mennyiségű 
tudáselemből és szabályból szerveződött genaratív rendszereket kell birtokolni. A perfor
mancia pedig a működőképes tudás konkrét cselekvésekben való manifesztálódását je
lenti. A kompetencia modem pedagógiai értelmezésben az anyanyelvhez hasonlóan ki

2
A latin competentia magyar megfelelője: illetékesség, jogosultság. (Bakos, 1994. 410. o.)
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alakuló, jórészt nem instruált tanulás révén, „életszerű tapasztalatokban” szerveződő 
megértett, ismeretlen szituációkban is hatékonyan működő tudásnak felel meg.

A kilencvenes években a kompetencia értelmezése kibővült, és különböző kompeten
ciákat írtak le. Nagy József például a kompetenciákat a személyiség hatékony működését, 
érvénysülését szolgáló komponensrendszereinek tekinti. Az ő meghatározásában a „kom
petenciák a döntés és kivitelezés megvalósulását szolgáló motívum- és képességrendsze
rek.” {Nagy, 2000. 39. o.)

Napjainkban a kompetencia fejlődésének és a fejlesztés lehetőségeinek feltárására 
egyre nagyobb erőforrásokat mozgósítanak. Az OECD DeSeCo-programjának -  
(Definding and Selecting Key Competencies / Kulcskompetenciák meghatározása és ki
választása) -  kiemelt kutatási területe a kompetencia fogalmi meghatározása, a kulcs- 
kompetenciák azonosítása és leírása (magyar nyelvű összefoglalóját lásd Csapó, 2002b. 
16-20. o.).

A OECD PISA (Program for International Student Assessment) néven ismerté vált 
nemzetközi méréseinek elméleti előkészítő elemzései újabb megvilágításba helyezték a 
tudást. A 2000-ben vizsgált területeket azonosító reading literacy, matematical literacy 
és a scince literacy kifejezések egyértelműen jelzik, hogy a PISA az oktatás hatékonysá
gát nem a tantervi követelmények elsajátításának szempontjából kívánta vizsgálni 
(OECD, 2000). A korábban „írástudásként” fordított „literacy” olyan új jelentéstarta
lommal bővült, ami leginkább a műveltség szavunkhoz áll közel.

A műveltség köznyelvi értelmezésben átfogó, széleskörű, gazdag ismerettudást jelent, 
az Új Pedagógiai Lexikon idevonatkozó szócikke szerint mindazt, amit „a kulturális elit 
értékesnek minősít” (Zrínszky, 1997. 527. o.). A műveltség jelentheti egy egyén, egy ré
teg vagy az adott társadalom kultúráját is. A müveltségértelmezések gyakran egy-egy te
rülethez kapcsolódnak, például a tantervek műveltségterületei is általában egy-egy tan
tárgy által képviselt tudományágnak felelnek meg. A Magyarországon hagyományosan 
élő enciklopédikus, humán, reál és prakticista műveltségeszmények egyoldalúak abban 
az értelemben, hogy szigorúan egy-egy viszonylag jól behatárolható műveltségterület 
hangsúlyoznak elhanyagolva és a többit (Maróti, 1998. 476-477. o.). A PISA szintén tu
dásterületekhez kapcsolódó3 műveltségként fordítható „literacy”- fogalma azonban ke
vésbé kizárólagos, a sikeres életvezetéshez, a hétköznapok problémáinak megértéséhez, 
eredményes kezeléséhez elengedhetetlen eszköztudást jelent. „A PISA programban a 
»műveltség« kiszélesített definíciójának egyik kulcseleme a mindennapi életben szüksé
ges tudás, megértés és készségeknek középpontban állítása.” (OECD, 2000. 9. о; idézi 
Csapó, 2002b. 19. o.)

A PISA müveltségfelfogása a fogalom állandóan változó értelmezésének egy pilla
natnyi stációja, egy adott szempontú megközelítése. A műveltség és a tudás, illetve a 
műveltség és az oktatás összekapcsolása nem új. Az oktatás célja mindig a műveltség át
adása, művelt emberek képzése, csupán a műveltség tartalma, a művelt emberről való 
gondolkodás változik időben és térben, koronként és kultúránként.

3 A PISA a műveltséget az olvasás, a matematika és a természettudomány három dimenziójában a gondolko
dási műveletek, a tudáselemek és az alkalmazás szintjén vizsgálata. A természettudományi műveltséget tar
talmi szempontból részterületre bontották: (1) élet és egészség, (2) fizikai és kémia, (3) Föld és környezet.
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Volt idő, mikor egyet jelentett az ími-olvasni tudással, a latin nyelv ismertével, a mű
vészetekben és a zenében való jártassággal. A tizenkilencedik századtól már a termé
szettudományos tájékozottságot is elvárták az iskolázott embertől. А XX. század hetve
nes, nyolcvanas éveiben pedig a műveltség kimondottan a tudományos és műszaki isme
retekhez kötődött. Miután az informatika fejlődésének, az Internet kiépülésének köszön
hetően mindenféle és naprakész információ elérhető lett a műveltség fogalma összetet
tebbé vált. А XX. század utolsó évtizedeinek tudás-műveltség felfogása jól nyomon kö
vethető az összehasonlító vizsgálatok cél és eszközrendszerében. E tanulmány keretei 
nem adnak lehetőséget a hatvanas évek óta végzett valamennyi vizsgálat (lásd részletesen 
Báthory, 2003) ilyen szempontú elemzésére. Ezúttal csupán a természettudományos mű
veltség mérésében mérföldköveket jelentő IEA és PISA vizsgálatok tudás-műveltség 
koncepciójának és az annak mérésére használt feladatokat mutatom be.

Az IEA és a PISA mérési céljai és természettudományos műveltségfelfogása

Az összehasonlító nemzetközi felmérések а XX. század második felében fokozatosan 
beépültek a pedagógiai kultúrába, a pedagógiai kutatások nagy érdeklődéssel kísért, 
szerves részévé váltak. A múlt század utolsó évtizedeiben Magyarország 16 nemzetközi 
vizsgálatban vett. Az eredmények hol „eufóriát” váltottak ki, hol sokkolták a közvéle
ményt. Legutóbb a PISA-2000 tapasztalatainak közzététele borzolta fel a kedélyeket és 
rombolta le a magyar természettudományos oktatás magas színvonalának illúzióját. Ma
gyarország ugyanis ezúttal nem az IEA (International Association for the Evaluation of 
Education Achievement) vizsgálatokban megszokott élvonalban, hanem a középmezőny
ben, a nemzetközi átlagot teljesítők között végzett. Ez a visszaesés azonban látszólagos 
és viszonylagos. Látszólagos, ugyanis 1995 kivételével az IEA mérésekben kiemelkedő
en teljesítő nyolcadikosaink teljesítménye is csupán a teljes teszten állt az előkelő első 
három hely egyikén. A természettudományos gondolkodás alteszteken ennek a „kiváló 
tudású” populációnak az eredményei is időrendben a 10., 9., 20-23., illetve 12-dik volt a 
rangsorban {Vári, 2003. 85. o.). Diákjaink nemzetközi összehasonlításban gyenge prob
lémamegoldó képessége tehát már évek óta kimutatott tény. A viszonylagosság pedig azt 
jelenti, hogy a két legjelentősebb nemzetközi vizsgálat az IEA és a OECD célja, tudás- 
definíciója, kutatási modelljei és mérőeszközei különbözők ( 1. táblázat).

A pedagógiai értékelés a kilencvenes években az OECD programok színrelépésével 
új színfolttal, szemlélettel, módszerrel bővült. Az IEA és az OECD PISA projektjének 
összehasonlító elemzéseiből gyakran úgy tűnik, mintha két rivalizáló vizsgálatról lenne 
szó, amelyek közül ma éppen a PISA a „sláger”. Valójában nem versengő, inkább egy
máshoz közeli, helyenként átfedő vizsgálatokról van szó. Mindkettő az oktatási rendsze
rek hatékonyságáról gyűjt információkat, de más-más megfontolásból. Míg az IEA főleg 
oktatáspolitikai és oktatáselméleti, illetve tantárgy-pedagógiai célokat szolgál, a PISA 
mérések fókuszában az oktatás társadalmi érvényessége áll. Az IEA és a PISA céljaiban, 
koncepcióiban jól követhető az oktatással szembeni elvárások változása, az oktatásel
mélet fejlődése.
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1. táblázat. Az 1EA és PISA vizsgálatok sajátságai

Szempontok IEA PISA

A mérés szervezője
IEA társaság (amelyet az UNESCO 
Pedagógiai Intézete javaslatára, tudó
sok hozták létre).

OECD (gazdasági társaság).

A vizsgálatok finanszí
rozása A tagállamok kutatási célú forrásaiból. A tagállamok kormányainak 

befizetéseiből.

A vizs
gálatok

célja

Az oktatási rendszerek hatékonyságvizsgálata.
A nemek, az iskolák, a tanulócsoportok (osztályok), illetve az oktatási 
rendszerei közötti különbségek, a különbségek okainak feltárása.

Korosztályok teljesítményének össze
hasonlítása.

15 éves populáció tudásvizsgá
lata.

szempontjai Oktatáspolitikai, 
tan tárgypedagógi ai.

Gazdasági
(indikátorok keresése).

tárgya A tantervi követelmények („világtan- 
terv”) megvalósulása.

A sikeres társadalmi beillesz
kedéshez szükséges tudás, is
meretek és készségek színvo
nala.

Tudás- és 
müveltségfelfogás

Taxonomikus. Kognitív.

Szaktudományos, diszciplináris tudo
mányismeret (szakértelem).

Literacy,
a mindennapi problémák si
keres kezeléséhez szükséges 
megértett tudás, ismeretek és 
készségeknek.

Vizsgált dimenziók
A tudományos ismeretek, 
a természettudományos gondolkodás, 
az iskolában tanultak alkalmazása.

Tudáselemek, 
gondolkodási műveletek, 
alkalmazási területek.

Mérőeszköz Hagyományos teszt.
Különböző hosszúságú szöve
gekből álló klaszterekre tagolt 
teszt.

Vizsgált populáció 10, 14 és 18 évesek 15 évesek

Természettudományos
vizsgálatok

1970-71 SSS; 1983 SIS;
1995 TIMSS; 1999 TIMSS-R PISA-2000; PISA-2003

A vizsgálatokat, a különböző országok oktatási rendszereinek térbeli és időbeli 
összehasonlítását valójában a természettudományos oktatás reformjának igénye hívta 
életre. Az ötvenes évek végére a század nagy változásai elérték az oktatást is. A befoga
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dó pedagógiai szemlélet térnyerésével, a rugalmasabb iskolarendszer kialakításával meg
szűnő szigorú bemeneti szűrőt helyettesítő, az oktatási rendszer hatékonyságának fenn
tartását és növelését szolgáló eszközt a tanulói teljesítmények és az azokat befolyásoló 
tényezők vizsgálatában vélték megtalálni. 1958-ban az UNESCO Pedagógiai Intézete ja
vaslatot tett nemzetközi kvantitatív feltáró (pilot study) kutatás megszervezésére. Hiva
talosan 1961-ben neves tudósok kezdeményezésére megalakult a kormányoktól független 
IEA társaság. Miután az oktatáspolitika információkat várt az oktatási ráfordítások meg
térüléséről, a sikeres 1965-ös matematika mérés után 1970-71-ben megszervezték a „hat 
tárgy” (Six Subject Survey -  SSS) vizsgálatot, amelyet nagyjából tíz éves periódusokban 
újabbak követettek. A SSS (1970-71), a TIMSS (1995) és a TIMSS-R (1999) rendszer- 
szintű és tantárgy-pedagógiai célokat szolgált, a SISS (1983) pedig úgynevezett „világ- 
tanterv” vizsgálat volt (Báthory, 2003).

Az IEA céljai ugyan az évek folyamán részleteikben módosultak, de mindvégig meg
határozó szerepet kaptak az összehasonlító elemezések, a korosztályok, a nemek, az is
kolák, az osztályok, illetve a résztvevők oktatási rendszerei közötti különbségek, a kü
lönbségek okainak feltárása. A szervezők a tagállamok tanterveiből indultak ki, közös 
pontokat keresve azokban. „Egyfajta eklektikus »világtantervet« tételeztek fel és ezt fő
leg a fejlett országokban tanított természettudományos tantárgyak ismeretanyagára ala
pozták.” (Báthory, 2003. 6 . o.) Mivel a XX. század természettudományos tantervei a 
természettudós- és a mérnökképzés igényei szerint készültek, a vizsgálatok mérésmeto
dológiájában markáns diszciplináris szemlélet érzékelhető. Bár a dokumentumok művelt
ségterületekre bontott tudásmérésről szólnak, a műveltségterületek mögött tantárgyi 
szempontok érvényesülnek. Erre utal az is, hogy a „hat-tárgy” vizsgálatban a természet- 
tudományos megismeréshez, a megfigyeléshez, a kísérletezéshez kapcsolódó műveltséget 
mérő úgynevezett gyakorlati feladatokat is megoldottak a tanulók.

Az IEA tudásfelfogásában lényegében a kor művelt, természettudományokban jártas 
embereszménye köszön vissza. Az IEA természettudományos műveltség koncepciója a 
tudományos ismeretekre és azok Bloom taxonómiára épített műveleti szintekhez -  isme
ret, megértés, egyszerűbb alkalmazás, magasabb szintű műveletekhez -  kapcsolt alkal
mazhatóságára épül. A tudás kritériumai között az új szituációkban való alkalmazás 
(lásd részletesen Báthory, 1979. 153. o.) is megfogalmazódik, de mint az a feladatokból 
kitűnik főleg a tanulók előtt ismeretlen tudományos kontextust jelent. Az iskolában ta
nultak mindennapi helyzetekben történő használata a TIMSS és TIMSS-R egyes felada
taiban ugyan feltűnik, de a diszciplináris szemlélet megmarad. Az új szituációban való 
alkalmazás lényegi átértelmezése, az életszerű problémák megoldására való kiterjesztése 
az OECD PISA méréseinek műveltségfelfogásában jelenik meg.

A PISA-program filozófiája, cél eszközrendszere alapjaiban különbözik a korábbi 
nemzetközi összehasonlító vizsgálatoktól. Először is nem tudósok, hanem egy gazdasági 
társulás az OECD hívta életre, és a költségeit a tagállamok finanszírozzák. Másodszor a 
PISA szakértői az oktatás társadalmi relevanciájának indikátorait keresik. A pedagógiai 
és pszichológiai kutatások eredményeire alapozva írják le, hogy a tizenöt éveseknek mi
lyen tudás, milyen ismeretek és mely készségek birtokában van esélyük a sikeres társa
dalmi beilleszkedésre. Az elvárt és vizsgált tudást nem a tantervi célok, a tananyag alap
ján határozzák meg, és a kereszttantervi kompetenciákat (Cross-Curricular Competen-
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cies) hangsúlyozzák. 2003 tavaszán már az egyik lehetséges, a hagyományos tantárgyakat 
átívelő kompetencia a komplex problémamegoldás vizsgálatára is sor került. -  A magyar 
tanulók tudásminőségének javítása szempontjából különös aktuális az életszerű problé
mamegoldó képesség mérése (Molnár, 2002).

Az IEA szaktudományos képzettséghez közelebb álló tudáskoncepciójával szemben a 
PISA definíciója szerint a természettudományos műveltség az alapvető tudományos is
meretek, koncepciók, azok életszerű szituációkban való alkalmazásának, illetve az al
kalmazáshoz szükséges gondolkodási műveletek szervezett rendszere. A műveltség „ál
talános tájékozottságot, biztonságos eligazodást, áttekintést, a nagy összefüggések átlátá
sát, alkalmazható tudást jelent” (Csapó, 2002c. 41. o.).

Csapó Benő idézett értelmezése is érzékelteti, hogy a PISA müveltségfelfogása a 
munkával összefüggő, a szükségszerű, tevékenységeket működtető tudáson túl klasszikus 
elemeket, egy adott kultúrkörben való jártasságot is magába foglalja. A „Tudomány a 
mindennapokban” címmel kifejlesztett teszt ebben a megközelítésben értelmezett, élet
szerű szituációkban alkalmazható, a természettudományos világnézetet formáló, a dön
tés-megalapozó, az eligazodást segítő, megértett tudást, természettudományos műveltsé
get mér.

A minta jellemzői

A „Tudomány a mindennapokban” teszteket 2002 májusában közel 7000 nyolcadik és ti
zedik évfolyamos tanuló oldotta meg. A vizsgálatban a KÁOKSZI Mérési Központ gya
korlatának megfelelően önként jelentkező iskolák vettek részt. A korábbi évekhez ha
sonlóan ezúttal is az általános iskolák képviseltették magukat nagyobb arányban, a beér
kezett és feldolgozott feladatlapok közel kétharmadát (4444 db) nyolcadikosok töltötték 
ki. A tizedikes mintában szakiskolások aránya azonos, a szakközépiskolásoké magasabb, 
a gimnazistáké pedig alacsonyabb az országos átlagnál.

A minta település- és iskolatípusonkénti megoszlása tehát nem reprezentatív, nagy 
elemszáma miatt azonban úgy gondoljuk, hogy az eredmények az országos standard jó 
megközelítésének tekinthetők. A tizedikes minta adatai is megfelelő elemzési alapot szol
gáltatnak, mivel mint azt különböző kutatások szerint ugyanis az itt legnagyobb számban 
szereplő szakközépiskolások tudása átlaghoz közeli vagy azzal megegyező érték. Továb
bá, az utóbbi évek vizsgálatai a gimnáziumok és a szakközépiskolák teljesítményeinek 
közeledését mutatják.

A „Tudomány a mindennapokban” teszt jellemzői

A természettudományos műveltség mérésére két 39 itemes tesztváltozat készült. A fela
datírásban részt vettek a KÁOKSZI Mérési Központjának tapasztalat munkatársai Hajdú 
Lajos és Zátonyi Sándor. A mérés tárgyát szemléletesen kifejező „Tudomány a minden
napokban” cím pedig Vidákovich Tibortól, a központ vezetőjétől származik.
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A tesztek szerkesztésekor az IEA vizsgálatokhoz hasonlóan és a PISA szakértőivel 
szemben szemelőtt tartottuk a hivatalos tanterveket. A feladatok mindegyikének megol
dásához ismeretek szükségesek, és ezek az ismeretek, valamilyen formában szerepelnek a 
8-10. évfolyamok természettudományos tantárgyainak tanterveiben. A szaktudományos 
diszciplínák szerint tanultak azonban az elsajátítási kontextustól eltérő hétköznapi prob- 
lémakömyezetben jelennek meg.

A „Tudomány a mindennapokban” teszt a természettudományos műveltséget három 
szinten méri. Ezek a kategóriák a mért tudás tekintetében hasonlóságot mutatnak a PISA- 
2000 690, 550 és 400 standard pont nehézségű feladataival (lásd OECD. 2001. 83. о.). 
Tesztünkben azonban a PISA-2000-ben vizsgált tudásnak csak néhány aspektusa fedez
hető fel, leginkább az első két szint áll közel ahhoz. Legnagyobb különbség a harmadik, 
legnehezebb kategóriában van. Tesztünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy a tanulók ké
pesek-e a tanultak birtokában az életszerű problémák, jelenségek értelmezésére. A PISA- 
2 0 0 0 -rel szemben nem volt célunk annak a vizsgálata, hogy milyen szinten képesek a ta
nulók a természettudományos vizsgálatok tervezésére, előrejelzések megfogalmazására, 
elemzésére, eredmények értékelésére, magyarázatára. Meg kell jegyezni, hogy a felada
tok kategorizálása nem mindig egyértelmű, hiszen az, hogy a kérdéses jelenség egy-egy 
diák számára mennyiben probléma, közvetlen vagy közvetett ismeretalkalmazás, vagy 
éppen produktív értelmezés, az attól is függ, hogy adott formában találkozott-e azzal.

Vizsgált műveltségi szintek

I. SZINT

Az ebbe a csoportba tartozó a PISA-2000 400 standard pont nehézségű feladataival 
analóg itemek az ismeretek különböző szintű alkalmazásával, tények, összefüggések fel
ismerésével, felidézésével, szabályok végrehajtásával oldhatók meg. A feladatok direkt 
módon építenek a tanórákon elsajátított tudásra, és szinte semmiben sem különbözik a 
hagyományos tantárgyteszteknél megszokottaktól. Ezek a feladatok azonban a vizsgált 
ismereteket a természettudományok diszciplináris kontextusából kiemelve életszerű 
problémakömyezetbe helyezik. Az elsajátítási, a tantárgyi keretek hiányában pedig a ta
nulónak semmiféle támpontja sincs arról, hogy a megoldáshoz szükséges ismereteket hol, 
mivel kapcsolatban tanulta, vagyis, hogy memóriájának mely kapcsolatrendszeréből hívja 
le.

Ilyen feladat például a hetedikes kémia tesztek ma már klasszikusnak számító kérdé
se, hogy fizikai vagy kémiai változások játszódnak-e le olyan jelenségekben, mint példá
ul az ablak bepárásodik, vagy a fa elkorhad (1. feladat).

Hasonlóan, a több tantárgy keretében tanultak közvetlen alkalmazásával oldható meg 
a gazdasági és környezetvédelmi szempontból is fontos problémával, az energiaforrások
kal kapcsolatos feladat. Ahhoz, hogy melyik anyag hasznosítható energiája nem a Napból 
származik, azt kell tudni, hogy melyik nem szerves anyag, illetve, melyik nem kapcsol
ható a fotoszintézis folyamatához (2 . feladat).
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Milyen folyamatok játszódnak le a felsorolt esetekben? írj F betűt a fizikai, és К-t a a
kémiai változások elé! b

.....a) Az ablak bepárásodik. .....d) A fa elkorhad. d

.....b) A vaskapu megrozsdásodik. .....e) A pocsolya kiszárad. e
f

.....c) A zsír megavasodik. .....0 A kádra vízkő rakódik.

Megoldás: a) F b) K c) K d) K e) F OK

2 . Melyik az az anyag, amelynek hasznosítható energiája NEM a Napból származik? _
Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

A) keményítő B) gázolaj C) papír D) urán

Megoldás: a) Bekarikázva: D

II. SZINT

A második szint a PISA-2000 550 standard pont nehézségű feladataival állítható pár
huzamba. Ezek a feladatok a válaszadáshoz szükséges ismeretek alapján viszonylag 
könnyen kapcsolhatók egy-egy tantárgyhoz, mégis meglehetősen idegenszerűek lennének 
egy hagyományos tudásszintmérő tesztben. Teljesítésükhöz ugyan a tanórákon tanult is
meretek használhatók, de nem az iskolában megszokott módon. Például az iskolai tanul
mányokra közvetetten támaszkodik az a feladat, amelyben a jégkockákkal hűtött málna
szörp színének változását kell értelmezni (3. feladat). A jelenség az oldatokról, azok kon
centrációjáról tanultak segítségével magyarázható meg, de nagy valószínűséggel a tanu
lók többségének nincs memorizált válasza, vagy direkt módon használható megoldási 
stratégiája.

3. A málnaszörpöt gyorsan akartad lehűteni, és sok jégkockát tettél a pohárba. Miért 
változott meg a szörp színe a jég elolvadása után? Karikázd be a helyes válasz betű
jelét!

A) Megváltozott a szörp kémhatása.
B) A szörp színe függ a hőmérséklettől.
C) Ajég lebontotta a szörp színanyagait.
D) Az olvadó jég felhígította a szörpöt.

Megoldás: a) Bekarikázva: D
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Hasonló az a szituáció is, amelyben üdítőitalt kell gyorsan lehűteni (4. feladat). Az ’a’ 
item megoldása, vagyis, hogy melyik kiszerelésű Ice tea-1 választjuk valójában tapaszta
lati tudás alapján is lehetséges. Valószínű, hogy a döntés nem tudományos megfontolás 
eredménye. A MIÉRT kérdésre azonban már csak a termikus kölcsönhatással, a hőveze
téssel kapcsolatos ismeretek birtokában adható korrekt válasz. -  A szakirodalom az ilyen 
jellegű feladatokat nevezi életszerű problémának.

4. Kánikula van, a hőmérő 32 °C-t mutat. Szomjas vagy, de a hűtőszekrényben nincs hi
deg üdítő. A kamrában viszont találsz több doboz Ice teát.

С  V B) / 7
Ice Ice
tea tea

0,331
/

fémdoboz papírdoboz

a) Az ábrákon látható dobozok közül melyik 
hűl le gyorsabban, ha berakod a hűtőszek
rénybe?

b) Miért?

Megoldás: a) A b) a fém jobban vezeti a hőt

111. SZINT

Végül a feladatok harmadik csoportjában a válaszokat „ki kell találni”, a megoldás
hoz szükséges és tanult szaktudományos ismeretek az előző csoportnál rejtettebbek, a 
szemantikus háló több csomópontján keresztül hívhatók le. A feladatok a tanultak hét
köznapi, de a tanórákra nem jellemző problémára való kivetítésével. A magyarázatok 
ugyanúgy, mint a PISA-2000 690 standard pont nehézségi szintű feladatainak egy része 
kellően fejlett természettudományos gondolkodással, csak egyfajta természettudományos 
szemlélet birtokában teljesíthetők.

Például a ,jó levegő” kifejezés a levegő összetételével, a környezetszennyezéssel 
kapcsolatos ismeretek birtokában értelmezhető, a probléma azonban adott kontextusban a 
tanórákon nagy valószínűséggel nem kerül elő (5. feladat).

5. Mit értünk az alatt, hogy az erdőben jó levegő van? Karikázd be a helyes választ leg- Л 
inkább kifejező állítás betűjelét

Az erdei levegő ...
A) szén-monoxidmenetes.
B) 21%-nál több oxigént tartalmaz.
C) szennyezettsége alacsony.
D) egészséges anyagokban gazdag.

Megoldás', a) Bekarikázva: C
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Ugyancsak, a tanultak, mégpedig izomműködés sajtságainak produktív alkalmazásá
val dönthető el, hogy miért fázunk kevésbé, ha mozgunk (6 . feladat). A probléma adott 
kontextusban általában nem kerül elő a biológia órán.

6. Hidegben várakozó, fázó emberek gyakran topognak, dörzsölik a kezüket stb. Miért _f. 
fázunk kevésbé, ha mozgunk? Karikázd be a helyes választ betűjelét!

Mert... A) fokozódik a bőr vérellátása.
B) megváltozik test hőkisugárzása.
C) intenzívebbé válik a légzés.
D) az izmok működésekor hő termelődik.

Megoldás: a) Bekarikázva: D

A feladatlapok formai sajátosságai

A bemutatott példákból kiderül, hogy a „Tudomány a mindennapokban” tesztek a 
vizsgált természettudományos tudás és a mért teljesítményszintek tekintetében rokonsá
got mutatnak a PISA-2000 feladatlapjaival, formailag azonban alapvetően különböznek 
azoktól, közelebb állnak az IEA feladatokhoz, de leginkább hagyományos tantárgytesz
tekre emlékeztetnek. Mivel a tesztek szerkesztésének elsődleges célja a hatékonyságfej
lesztéshez megbízható empirikus adatokat szolgáltató és az iskolai munkában komoly 
statisztikai ismereteket nélkül is egyszerűen használható mérőeszköz fejlesztése volt, 
egyértelműen, egyszerűen kódolható feladatokat kellett készíteni. Ezért a tantárgytesz
teknél jól bevált módszereket, az ott megszokott feladattípusokat4 és a 0 - 1-es kódolási 
technikát alkalmaztuk.

A tesztváltozatok ekvivalenciája

Az iskolai gyakorlatban a tanulók tudásának jellemzésére használt tesztekkel szem
ben jelentkező elvárás, hogy azok azonos nehézségűek legyenek. Az ekvivalencia bizto
sítása az alkalmazható tudásvizsgálatokban nem könnyű feladat. Ugyanis a műveltség 
mérések egyik Achilles pontja, hogy nincs olyan legitim kritériumrendszer, amely meg
mutatná, hogy az egyes korcsoportokban mely tanult tudományos ismeretek és azok mi
lyen jellegű és szintű alkalmazása várható el az osztálytermen kívüli problémahelyzetek
ben. Ebből adódik, hogy ezekben a vizsgálatokban (ideértve az IEA és PISA méréseket 
is) a mért tudás tartalmi és a műveleti (mélységi) oldalának meghatározása kissé esetle
ges -  igaz ez a mi esetünkben is.

A feladatlapok az ismerettudás mérésnél használt szempontrendszer szerint megírt (pl.: tömör, csak a meg
oldáshoz szükséges információkat tartalmazó megfogalmazás), változatos típusú, többféle tevékenységgel 
teljesíthető feladatokból állnak. A feleletválasztó alternatív (1. feladat) és többszörös választással (3,. 5., 6. 
feladat), továbbá soralkotással, illetve az egy szóval vagy számmal (rövid válaszos), illetve hosszabb szö
veggel megoldható feladatok egyaránt előfordulnak.
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Tartalmi ekvivalencia biztosítása. A „Tudomány a mindennapokban” tesztben a tar
talmi ekvivalencia a tantárgyteszteknél is alkalmazott legegyszerűbb módszerrel valósult 
meg. Nevezetesen, a feladatok többségében ugyanaz a probléma mindkét változatban 
megjelenik, legtöbb esetben úgy, hogy azonos a kérdéshez és utasításhoz más-más vá
laszalternatívák tartoznak. Például a „Melyik a leggyorsabb?” kérdésnél az A -  változat
ban a hurrikán, a morzejel, a napsugár és a rövidhullám, а В -  változatban pedig a hang, 
a hang, a tornádó, a villám és a morzejel szerepelnek, mint lehetséges válaszok (7. és 8 . 
feladatok).

A-változat

7. Melyik a leggyorsabb? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

A) hang B) tornádó C) villám D) menydörgés

a

Megoldás: a) Bekarikázva: C

B-változat

8 . Melyik a leggyorsabb? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A) hurrikán B) morzejel C) napsugár D) rövidhullám

a

Megoldás: a) Bekarikázva: C

Az elásott szemét különböző anyagú komponenseinek változására irányuló feladat
ban, nevezetesen, hogy „Melyik változott a legkevésbé?” az A -  változatban a teáscsé
sze, a reklámújság, a söröskupak és a fogpiszkáló, а В -  változatban pedig a parafadugó, 
a törlőrongy, a konzervdoboz és a szemeteszsák alternatívák közül lehet választani (9. és
10 . feladatok).

A-változat

9. Az összegyűjtött szemetet egy gödörbe temették, majd néhány évvel később kiásták. 
Melyik változott a legkevésbé? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

A) teáscsésze B) reklámújság C) söröskupak D) fogpiszkáló

a

Megoldás: a) Bekarikázva: A 

B-változat

10. Az összegyűjtött szemetet egy gödörbe temették, majd néhány évvel később kiásták. 
Melyik változott a legkevésbé? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

A) parafadugó B) törlőrongy C) konzervdoboz D) szemeteszsák

a

Megoldás: a) Bekarikázva: D
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Más esetekben a feladattípust változtattuk meg. Például az inhalált gyógyszerekre vo
natkozó kérdés: Miért hatnak gyorsabban az inhalálással adagolt (elporlasztott és belé
legzett) gyógyszerek, mint a tabletták vagy szirupok? az А-változatban ún. hosszúvála- 
szos, a В-ben meg többszörös választásos formában szerepel (11. és 12. feladatok).

A-változat

11. A betegségeink legyőzését segítő gyógyszereket a vérkeringés juttatja el oda, ahol ki- JLj_
fejtik hatásukat.
a) Miért hatnak gyorsabban az inhalálással adagolt (elporlasztott és belélegzett) 

gyógyszerek, mint a tabletták vagy szirupok?

Megoldás: a) Mert közvetlenül (rögtön) a vérbe kerülnek.

B-változat

12. Mi az oka annak, hogy az inhalálással adagolt (elporlasztott és belélegzett) gyógysze- JL 
rek gyorsabban hatnak, mint a tabletták vagy a szirupok? Karikázd be a helyes válasz 
betűjelét!
A légutak nyálkahártyáján felszívódó anyagok ...

A) közvetlenül a vérbe kerülnek.
B) nem haladnak át a méregtelenítő májon.
C) hatását az emésztőenzimek nem csökkentik.
D) kis tömegű molekulákból állnak.

Megoldás: a) Bekarikázva: A

Műveleti ekvivalencia. Mivel a tesztek nehézségét a feladatmegoldó tevékenységen 
keresztül érvényesülő tudásmélység is befolyásolja, a tartalmi azonosság mellett annak 
egyezőségét is biztosítani kellett. Valójában elegendő volt biztosítani a műveltségi szin
tek tesztváltozatonkénti azonos itemszámát, mivel azok összekapcsolhatók a Bloom-féle 
taxonómiával (Bloom, 1956). Mint az 1. ábra mutatja az első kategóriába sorolt feladatok 
nehézségi szintje az ismeret -  megértés, a második a megértés -  analízis, a harmadik a 
analízis -  szintézis tudásmélységeknek feleltethető meg. Mint a 2. táblázatból kiderül, a 
tesztváltozatok között e szempontokból sincs számottevő különbség.

Ismeret : Megértés : Analízis
-------------------- I  -  -.Г,- г ----------------------------------

I. SZINT
: IL SZINT

Szintézis

1. ábra
A vizsgált műveltségi szintek Bloom taxonómia szerinti besorolása
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2. táblázat. Az itemek SZINTEK szerinti megoszlása

Műveltségi szintek A-változat B-változat
I. SZINT 19 18

П. SZINT 9 9
Ш. SZINT 11 12

Összesen 39 39

Teljesítmények

A minta egyes tesztváltozatokra eső megoszlása korcsoportonként közel azonos (lásd 4. 
táblázat). A tesztek felhasználhatók tudás mérésére, a reliabiltásmutatók 0,80 és 0,81 kö
zötti értékek. Valamennyi részminta szórása közepes és alig különbözik. A kétmintás t- 
próba adatai alapján kijelenthető, hogy a tesztváltozatok empirikusan is ekvivalensnek te
kinthetők.

4. táblázat. A teljesítmények évfolyamonkénti és tesztváltozatonkénti átlagai, szórásai

Évfolyam Változat Elemszám Cronbach-a Tesztátlag
(%pont)

Szórás
(%pont)

8 .
A 2247 0,80 55 15
В 2197 0,81 55 15

Együtt 4444 55 15

10.
A 1327 0,80 58 16
В 1281 0,81 58 15

Együtt 2608 58 16

Mivel a vizsgált tudásterületen nem rendelkezünk a tantervekhez hasonló követel
ményrendszerrel, vagyis nincs külső természetes viszonyítási pont a nyolcadikosok 55 és 
a tizedikesek 58 %pontos összteljesítményéről első közelítésben csupán annyit állapít
hatunk meg, hogy azok a 100 %pontos maximumhoz viszonyítva nem túl magasak. Te
kintettel arra, hogy olyan hétköznapi dolgokra kérdeztünk rá, mint például „Miért fázunk 
kevésbé, ha mozgunk?” vagy „Miért szárítja a szappan a bőrünket?”, továbbá, ha figye
lembe vesszük, hogy a helyesnek tartott választ, legtöbbször a felkínált alternatívák közül 
kellett kiválasztani, elmondható, hogy a kapott eredményeket, a tanulók természettudo
mányos műveltségét alacsonynak érezzük.

Nem tudunk ugyan sokat mondani arról, hogy a 8 . és a 10. osztályok tesztünkkel mért 
természettudományos műveltsége mennyiben felel meg a külső elvárásoknak, az azonban 
egyértelműen megállapítható, hogy a két korcsoport közötti teljesítménykülönbség szig-
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nifikáns ugyan, de mindössze néhány %pont ( 1. ábra). Ez pedig elgondolkodtató különö
sen, ha figyelembe vesszük, hogy a két év alatt jelentős mennyiségű természettudomá
nyos ismeret elsajátítása mellett a kognitív képességek is fejlődnek. Az, hogy a szakkö
zépiskolákban és a gimnáziumokban 6 -8  %ponttal magasabban, a szakiskolákban pedig 
9 %ponttal gyengébben teljesítettek a tanulók, mint az általános iskolák végzősei, arra 
utal, hogy a tudás alkalmazhatóságában kimutatott változás csupán járulékos velejárója a 
középszintű oktatásnak. Valószínűsíthető, hogy a műveltségjellegű tudás jórészt iskolán 
kívüli tanulásból származik, és elsősorban a tapasztalatok gyarapodásával és képességek 
fejlődésével magyarázható.

%pont 80 n
-Tesztátlag □ Gimnázium О Szakközépiskola A Szakiskola

70

60

50

A

40

30 4------------------------------------
8. évfolyam 10. évfolyam

2 . ábra
A természettudományos műveltség fejlődése

A szakiskolások átlagos nyolcadikosnál gyengébb tudása jelzi, hogy az oktatás nem 
képes kompenzálni a tanulók egy részének kezdeti hátrányait és egy viszonylag számot
tevő leszakadó réteg alakul ki. Tudjuk, hogy szakiskolákba az adott korosztály leggyen
gébb képességű és tudású diákjai járnak. Adataink alapján ugyan nem állapítható meg, 
hogy milyen a várhatóan ebben az iskolatípusban továbbtanuló nyolcadikosok termé
szettudományos műveltsége, és ahhoz képest mekkora a változás, arról azonban nem le
het nem tudomást venni, hogy a tizedik osztályosok közel egy ötödének természettudo
mányos műveltsége még a nála két évvel fiatalabb korosztállyal szemben sem versenyké
pes. Ha elfogadjuk, hogy a nemzetközi szakértők által legitimált PISA-2000 tesztekkel 
vizsgált természettudományos műveltség feltétele a társadalmi beilleszkedéshez szüksé
ges tudás megszerzésének, és a „Tudomány a mindennapokban” teszt ahhoz hasonló tu
dást mér, elmondható, hogy a vizsgált tanulók jórészének kis esélye van erre.
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A vizsgált műveltségi szintek teljesítményei

A teljesítményeket szintenként vizsgálva (5. táblázat) egyértelműen kitűnik, hogy a 
teljesítmények a szintek komplexitásával az I. SZINT —» II. SZINT —> III. SZINT irá
nyában csökkenek. A várakozásnak megfelelően mindkét korcsoportban a legtöbb jó 
megoldás az első kategóriában született, legnehezebbnek pedig azok a feladatok bizo
nyultak, amelyek megoldásához kellően fejlett természettudományos szemléletre volt 
szükség.

5. táblázat. A vizsgált szintek teljesítményeinek változása

Műveltségi szintek 8. évfolyam 10. évfolyam Teljesítmény
különbség t P

I. SZINT 63 65 2 4,81 p<0,001

II. SZINT 51 52 1 4,26 p<0,001

III. SZINT 42 45 3 7,33 p<0,001

Teszt 55 58 3 6,48 p<0,001

A teszt belső összefüggéseit vizsgálva a szintek és a tesztátlag egymáshoz közeli, a 
két populációban csaknem azonos korrelációs együtthatói jelzik, hogy a vizsgált szintek 
közel azonos mértékben határozzák meg az összteljesítményt (6 . táblázat). A szintek át
lagai közötti korrelációs együtthatók értékei pedig mutatják a szintek a kapcsolatát. Az 
korrelációs együtthatók mindkét évfolyamon egymáshoz közeli értékek, az egymással 
közvetlen kapcsolatban levő I. és II. SZINTÉ a legnagyobb, a vizsgált tudás mélységét, 
nehézségét tekintve legtávolabbi I. és III. SZINTÉ a legkisebb.

6 . táblázat. A „Tudomány a mindennapokban” teszt belső összefüggései

8. évfolyam

Szintek
10. évfolyam

1. SZINT II. SZINT Hl. SZINT Teszt
I. SZINT W ÈÈÈÊÊÈÊÈÈÈm 0,64 0,47 0,88

II. SZINT 0,60 ЙМН1 0,49 0,80
III. SZINT 0,44 0,50 «■■■ 0,78

Teszt 0,86 0,80 0,78 . ...........
A táblázatban szereplő korrelációs együtthatók p < 0,001 szinten szignifikánsak.

Szembetűnő, hogy a teljesítmények a 8 . és a 10. évfolyamok között mindhárom vizs
gált szinten alig fejlődnek. A tizedikesek teljesítménye a tanult ismeretek életszerű hely
zetekben való használatában is mindössze 2 %ponttal magasabb a nyolcadikosoknál. Ez 
pedig azt sejteti, hogy noha a ma érvényes középiskolai természettudományos tantervek 
igen nagy mennyiségű lexikális ismeret tanítását íiják elő az iskolai oktatás nem igazán
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hatékony, ha a közvetített ismeretek tanulási kontextustól eltérő alkalmazhatóságáról van 
szó. Még kisebb (1 %pont) a fejlődés az I. SZINTEN, az összefüggés meglátását feltéte
lező következtetési sémák alkalmazásában. A legnagyobb teljesítménynövekedést a III. 
SZINTEN kaptuk.

A kapott adatok több kérdést is felvetnek. Például: A műveltség jellegű természettu
dományos tudás manifesztálódása minden esetben a fenti viszonyok szerint valósul-e 
meg? -  A jobb összteljesítményhez feltétlenül több ismeretre, fejlettebb következtetési 
sémákra és természettudományos gondolkodásra van-e szükség? -  Az átfogó, nagy 
mennyiségű ismerettudás ellensúlyozhatja-e a képességek gyengébb fejlettségét és a 
szemléletmód hiányosságait? -  A hatékonyabban működő következtetési sémák és prob
lémamegoldó stratégiák képesek-e valamilyen mértékben kompenzálni a lexikális tudás- 
deficitet, a tanultak szokatlan problémahelyzetekben való alkalmazásnak nehézségeit?

A válaszok megadásához első lépésben összehasonlítottuk a három vizsgált művelt
ségi szint osztályonként viszonyát. A tanulócsoportok teszten nyújtott tesztátlagait sorba 
állítottuk, majd az azonos teljesítménykategóriákon belül az I. SZINT átlagai szerint is 
nagyságrendi sort képeztünk. így az I. SZINT azonos osztályátlagokhoz tartozó enyhén 
’S’ alakú egységei révén láthatóvá váltak az azonos tesztteljesítményű osztályok (3. áb
ra).

A 3. ábrán jól látszik, hogy a vizsgált természettudományos műveltség minősége a 
három szint viszonyának függvénye, a természettudományosán műveltebb osztályok ál
talában több ismerettel, fejlettebb képességekkel és természettudományos szemlélettel 
bírnak. Mivel vizsgálatunk fő célja, az iskolai gyakorlatban is alkalmazható természettu
dományos műveltséget mérő teszt fejlesztése volt, csak igen korlátozott elemzésre volt 
lehetőségünk. így adatok hiányában az optimális rendszer paramétereiről nincs informá
ciónk

A vizsgált műveltségre ható tényezők

A bemutatott eredmények sejtetik, hogy noha a mindennapokban használható tudás 
közel húsz éve a nemzetközi (IEA, PISA) és hazai (Csapó és B. Németh, 1995, 2001, 
20 0 2 ) kutatások tárgya, fejlődésére az iskola csekély befolyással bír, és valószínűleg az 
sem tudatosan irányított folyamatok révén valósul meg. Felmerül a kérdés, hogy mely 
pontokon, milyen beavatkozások révén válhat az oktatás a természettudományos művelt
séget szisztematikusan alakító tényezővé. Válaszokat, megoldási alternatívákat sajnos 
ezúttal nem tudunk megfogalmazni, csupán néhány változó teljesítménymódosító hatásá
nak elemzésére volt lehetőségünk. Mivel 1076 nyolcadikos és 550 tizedikes tanuló az 
„Induktív gondolkodás” tesztet és egy kérdőívet is kitöltött, megvizsgálhattuk az osztály
zatokkal jellemezhető tantárgyi tudás (iskolai teljesítmény), illetve az induktív gondolko
dás és a „Tudomány a mindennapokban” teszten nyújtott teljesítmények összefüggéseit.
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Az iskolai és az alkalmazható tudás viszonya

Magyarországon az iskolai teljesítményeket minősítő bizonyítványjegyek meglehető
sen bizonytalan jelzői a tanulói tudásnak, érvényességük és megbízhatóságuk kérdéses 
(Csapó, 2002a. 45-90. o., 2002b. 269-297. o.). Az iskola által közvetített tudás hivatalos 
mutatóiként azonban a beavatkozások megtervezésének fontos információhordozói. Az 
osztályzatok vizsgált tudáshoz, esetünkben a természettudományos műveltséghez való vi
szonya, az azzal való összefüggései kiinduló tájékozódási pontok, jellemzik azt az aktuá
lis helyzetet, amelyre mindenféle fejlesztő, vagy bármilyen reformprogramnak építenie 
kell. A „Tudomány a mindennapokban” teszt átlagteljesítményének tanulmányi átlaggal 
kapott nem túl magas korrelációs együtthatói (7. táblázat) is jelzik azt a régóta ismert 
tényt (B. Németh, 2002. 140-142. o.), miszerint a tanulói tudás iskolai minősítésében 
nem szempont az életszerű problémák sikeres kezelését biztosító műveltségjellegű tudás. 
A 7. táblázat korrelációs együtthatóinak tantárgyankénti és korcsoportok közötti alakulá
sa azonban más érdekes jelenségekre is rávilágít. Például:

-  8. évfolyamon az egyes tantárgyak bizonyítványjegyeinek standardizált teszttelje
sítményekkel -  a tesztátlag, I., II. és III. SZINT átlagaival -  képzett korrelációs 
együtthatói közepes, egymáshoz közeli szignifikáns értékek mind a természettudo
mányos, mind az ún. humán tárgyak esetében.

-  A 10. évfolyam végére a vizsgált korrelativ kapcsolat jelentősen, több esetben a 
felére csökken. Az irodalom minden szinten, az első kategóriában az idegen nyelv, 
a harmadikban pedig még a földrajz, illetve a nyelvtan sem mutat szignifikáns 
összefüggést.

-  A matematika és a történelem jegy teljes tesztátlaggal, az I., a II., továbbá a III. 
SZINT átlagaival képzett korrelációs együtthatói csakúgy, mint a korábbi vizsgá
latokban (В. Németh, 2002. 140-142. о.) a legmagasabb értékek között vannak.

-  A vizsgált műveltségi szintek teljesítményeinek és a tanulmányi átlagnak, továbbá 
az osztályzatoknak a kapcsolata az I. SZINT —» II. SZINT —> III. SZINT irányá
ban gyengül. A populációk közötti különbség а II. SZINTEN a legkisebb.

Mindez arra utal, hogy nyolcadikban vannak a ,jó tanulók”, akik általában minden
ből, még a külső értékelők által végzett vizsgálatokban is viszonylag jól teljesítenek. Ál
talános iskolában a tanulók tudásának minősítésében a tantárgyak által képviselt tudo
mányterültekre jellemző szemléletű oktatás ellenére ha nem is számottevően, és valószí
nűleg rejtetten, de jelen van a gyakorlati tudás fejlettsége. A tizedikesek természettudo
mányos műveltségének becslése iskolai teljesítményeik alapján már jóval bizonytala
nabb. Úgy tűnik, hogy az intézményes oktatásban szerzett tudás, nevezzük iskolai tudás
nak és az elvárt, a mindennapokban is használható tudás közötti összefüggés az iskolában 
eltöltött évekkel gyengül.

A matematika és a történelem jegyekkel kapott viszonylag magas korrelációs együtt
hatók jelzik, hogy mennyire keveset tudunk e sokdimenziós rendszer(ek) működése ré
vén előálló tudásról. A matematika és a történelem a tanultak mindennapokban való al
kalmazhatóságának szempontjából irrelevánsnak tűnik, legalábbis a közvetített tartalmak 
vonatkozásban, ugyanakkor a szaktanárok értékítéletében olyan kritériumok szerepelhet-
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nek, a jó iskolai teljesítményhez olyan képességrendszer, illetve olyan gondolkodásmód 
szükséges, amelyek az általunk vizsgált tudásnak is sajátjai.

7. táblázat. A bizonyítványjegyek és a természettudományos műveltség összefüggései

Tantárgy
Tesztátlag 

8. évf 10. évf
1. SZINT 11. SZINT III. SZINT

8. évf 10. évf 8. évf 10. évf 8. évf 10. évf
Matematika jegy 0,50 0,28 0,47 0,23 0,41 0,24 0,34 0,19
Fizika jegy 0,47 0,22 0,44 0,18 0,37 0,17 0,32 0,17
Kémia jegy 0,44 0,26 0,41 0,23 0,33 0,24 0,32 0,15
Biológia jegy 0,50 0,21 0,44 0,17 0,41 0,20 0,37 0,13
Földrajz jegy 0,45 0,14 0,40 0,13 0,36 0,13 0,33 —
Nyelvtan jegy 0,43 0,16 0,41 0,15 0,33 0,12 0,31 —
Irodalom jegy 0,41 — 0,36 — 0,31 — 0,30 —
Történelem jegy 0,44 0,27 0,38 0,26 0,35 0,20 0,33 0,17
Idegen nyelv jegy 0,39 0,18 0,36 — 0,27 0,15 0,29 0,18
Tanulmányi átlag 0,49 0,28 0,44 0,21 0,37 0,27 0,37 0,19

A táblázatban csak a p < 0,001 szinten szignifikáns korrelációs együtthatók szerepelnek.

Az várható volt, hogy az iskolai teljesítmények (tanulmányi átlag, bizonyítványje
gyek) leginkább az I. SZINT és legkevésbé a II. SZINT teljesítményeivel mutatnak szo
rosabb összefüggést. Mivel a magyar oktatás köztudottan ismeretcentrikus, nem meglepő, 
hogy a tanulmányi átlag és a közvetlen ismeretalkalmazást igénylő I. SZINT között a leg
szorosabb az összefüggés. A kategória feladatai direkt módon építenek a tanórákon elsa
játított tudásra. A tantárgyteszteknél megszokottaktól csak annyiban különböznek, hogy a 
tanórákon tanultakat kiemeltük a szaktárgyi közegből, más mindennapi kontextusba he
lyeztük. A III. SZINTBE sorolt feladatok ellenben a tanultak hétköznapi, de a tanórákra 
nem jellemző problémára való kivetítésével, helyeként távoli transzferével oldhatók meg, 
a szükséges információk a szemantikus háló sokdimenzós rendszerében való „közleke
déssel” hívhatók le.

A 7. táblázat utolsó sorából kiderül, hogy a két korcsoport között a vizsgált összefüg
gések erőssége a II. SZINTEN a leggyengébb. Valószínűleg arról van szó, hogy az ide 
sorolt és a tanórai feladatok sikeres megoldását szervező procedurális tudás adott elemei 
bizonyos pontokon közösek, de legalábbis igen hasonlóak.

Összegezve azt mondhatjuk, hogy továbbtanulási esélyeket meghatározó bizonyít
ványjegyek alapján csak igen bizonytalan becslés adható a tanulók természettudományos 
műveltségéről. A 10. évfolyam jóval alacsonyabb korrelációs együtthatói arra utalnak, 
hogy a középiskolai elvárásrendszerben, a tanulói teljesítmények megítélésében az álta
lunk vizsgált természettudományos műveltség színvonala még annyira sem játszik szere
pet, mint nyolcadikban. Ez részben megmagyarázza a két korcsoport tesztátlagainak kis
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különbségét is. A 7. táblázat adatai és a műveltségi szintek osztályokon belül viszonya 
(3. ábra) azt sejtetik, hogy a tanultak életszerű helyzetben való alkalmazhatóságnak isko
lai fejlesztése jórészt tanítás-módszertani kérdés.

Az induktív gondolkodás és az életszerű helyzetekben alkalmazható természettudomá
nyos tudás kapcsolata

Számos forrásból (pl.: IEA vizsgálatok, nemzetközi diákolimpiák, sikeres tudósok és 
mérnökök) tudjuk, hogy az évszázados pozitív hagyományokra épülő magyar természet- 
tudományos oktatás a diszciplináris tudománytanításban ma is hatékony. Ezért joggal 
feltételezhettük, hogy az életszerű helyzetekben használható tudásnak nem az ismeretek a 
gyenge láncszemei. A műveltségjellegű tudást manifesztáló képességek, illetve azok 
komplex struktúráinak feltárására ugyan nem volt lehetőségünk, az intelligencia tesztek
kel jól korreláló induktív gondolkodás és a mért természettudományos műveltség viszo
nyát vizsgálva azonban néhány, a további kutatásokban is használható összefüggést ta
láltunk.

A Tudomány a mindennapokban és az Induktív gondolkodás tesztek standardizált 
teljesítményei a nyolcadikos bizonyítványjegyekéhez hasonló nagyságú, közepes erőssé
gű szignifikáns összefüggést mutatnak (8. táblázat). Szembetűnő, hogy a két korcsoport 
korrelációs együtthatói egymáshoz közeli értékek. A 10. évfolyamon valamivel alacso
nyabbak, de a populáció együtthatói közötti különbség nem olyan drasztikus, mint a ta
nulmányi átlag és az osztályzatok esetében. A középiskola második évfolyamának végén 
kimutatott valamivel gyengébb hatás valószínűleg a képesség fejlődésmenetével magya
rázható. Csapó Benő vizsgálataiból (Csapó, 1994, 2001c; Molnár és Csapó, 2003) tud
juk, hogy az induktív gondolkodás 16 éves kor körül megközelíti a „plafont”, vagyis 
csökken a populáció tagjai közötti különbség.

8. táblázat. A vizsgált természettudományos műveltség és az induktív gondolkodás kor
relációs együtthatói

Induktív gondol
kodás teszt

Tudomány a mindennapokban teszt Tanulmányi
átlagTeszt átlag I. SZINT 11. SZINT III. SZINT

8. évf 10. évf 8. évf 10. évf 8. évf 10. évf 8. évf 10. évf 8. évf 10. évf

Verbális analógia 0 ,5 4 0 ,4 6 0 ,4 2 0 ,44 0 ,4 4 0 ,3 3 0,41 0,31 0 ,5 5 0 ,37

Számanalógia 0 ,3 3 0 ,3 2 0,31 0 ,3 0 0 ,2 3 0 ,2 3 0 ,23 0 ,1 8 0 ,4 2 0 ,2 2

Számsor 0 ,2 5 0 ,3 4 0 ,22 0 ,3 0 0 ,2 2 0 ,2 8 0 ,1 7 0 ,2 3 0,31 0 ,2 7

Tesztátlag 0,50 0,47 0,44 0,44 0,41 0,36 0,36 0,29 0,57 0,37
A táblázatban szereplő korrelációs együtthatók p <0,001 szinten szignifikánsak.

Mint az a 8. táblázatból kiderül az induktív gondolkodás teljesítménymódosító hatása 
az I. SZINT —» II. SZINT —» III. SZINT irányában csökken. Feltehetőleg arról van szó, 
hogy a tudás komplexitásának növekedésével egyre több tényező hatása jelenik meg.
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Úgy tűnik, hogy az ismeretek hatékony elsajátítása és direkt használhatósága az általános 
értelmesség birtokában viszonylag könnyen megvalósul. Az összefüggések felfedezésére 
épülő közvetett tudásalkalmazás (II. SZINT) már jóval összetettebb kognitív procedúrák 
révén következik be. A fejlettebb természettudományos gondolkodás pedig valószínűleg 
több és összetettebb tudásegységek szintetizálásával áll elő, vagyis az induktív gondol
kodás mellett számos egyéb tényező hatásával is számolni kell.

Az együtthatók további elemzéséből az is kiderül, hogy míg az általános iskola végén 
az induktív gondolkodás szorosabb összefüggést mutat a tanulmányi átlaggal, mint a 
vizsgált természettudományos műveltséggel, addig a középiskolában ez a viszony meg
fordul (8. táblázat). Úgy tűnik, hogy a középiskola értékrendjében az „értelmesebb” ta
nulók kevésbé érvényesülnek, nem feltétlenül a „legokosabbaknak” van a legjobb bizo
nyítványuk. Vagyis egy újabb jelzést kaptunk arról, hogy a középfokú képzés elvárásai
nak középpontjában sokkal inkább a lexikális tananyag áll, mint a tanultak produktív 
használta legyen szó akár tudományos, életszerű problémakömyezetről. Ezt látszik meg
erősíteni az is, hogy az induktív gondolkodás életkorral gyengülő befolyásának tendenci
ája a direkt ismeretalkalmazást igénylő kategóriában az I. SZINTEN megtörik, a 8. és a 
10. évfolyamon azonos korrelációs együtthatókat kaptunk. Ez az a műveltségi szint, ahol 
az induktív gondolkodás részképességei (verbális és szóanalógia, számsorok) jelentősebb 
teljesítménymódosító tényezők a tizedik évfolyamon, mint nyolcadikban.

Figyelemreméltó a verbális és számanalógia, illetve a számsorok szubtesztek és a 
műveltségi szintek viszonyának alakulása. Ha az induktív gondolkodás részképességeit 
hatáserősség szerint sorba rendezzük azt tapasztaljuk, hogy a két évfolyam rangsora 
részleteiben eltér. Mindkét évfolyamon, minden műveltségi szinten a verbális analógiás 
képesség fejlettsége áll a legszorosabb kapcsolatban a teljesítményekkel. De míg a máso
dik legerősebb hatótényező nyolcadikban a számanalógia, tizedikben a szabályalkotás 
(számsor). A jelenség egyik lehetséges magyarázat, hogy 16 éves korra a számanalógiás 
gondolkodás eléri azt a fejlettségi szintet, amikor a populáció annyira homogénné válik, 
hogy a tanulói teljesítmények differenciálásában játszott szerepe csökken. Másrészt való
színűleg az iskolai feladatok megoldása, vagyis a tanultak szaktudományos problémakör
nyezetben való eredményes alkalmazásához is a hasonlóságok, az összefüggések felfede
zése, a szabályalkotás optimálisan fejlett szintje szükséges. Ezért a kimondott, kimon
datlan cél, a minél magasabb felvételi mutatók eléréséhez a középiskola kénytelen fej
leszteni az ehhez hasonló problémamegoldó stratégiákat. A probléma ott van, hogy a tan
anyag szaktudományos feltételrendszerben való eredményes alkalmazhatóságából nem 
következik automatikus, annak mindennapi, életszerű helyzetekben való működőképes
sége.

Összegezve úgy tűnik, hogy az induktív gondolkodás fejlettsége számottevően befo
lyásolja az ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságát. Adataink szerint azok a tanulók, 
akiknek az induktív gondolkodása fejlettebb, eredményesebben alkalmazzák ismereteiket 
a tanulási kontextustól eltérő problémakömyezetben.
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A vizsgálat tanulságai

Munkánk tapasztalatait összeegezve elmondhatjuk, hogy a tesztek alkalmasak a tanulók, 
osztályok szaktudományos környezetből kiszakított tudásának, természettudományos mű
veltségének jellemzésére, összehasonlítására. Alkalmasak a mindennapos iskolai hasz
nálatra, mert amellett, hogy formai megjelenésük a közismert tantárgytesztekre emlékez
tet, használatuk az adatfelvétel módja, a tesztek javítása -  a megszokott módon történik. 
A teljesítmények országos standardok birtokában átválthatók az iskolai gyakorlatban ha
gyományos ötfokú skálára. Az így kapott értékekkel a szülök és a tanulók számára is 
könnyen értelmezhető, elfogadható módon minősíthető a tanulók természettudományos 
műveltsége. Mivel ezek a mutatók, „osztályzatok” a tanított ismeretek osztálytermen kí
vüli alkalmazhatóságának jellemzésére születtek, valószínűleg jobb becslést adnak a ta
nulók iskolán kívüli sikereit illetően, mint a jelenlegi bizonyítványjegyek.

Adataink alapján a tanulók tesztünkkel mért természettudományos műveltsége köze
pesnek tűnik. Szembetűnő, és további vizsgálatok tárgyát képezheti a két vizsgált kor
csoport mindössze 3 %pontnyi különbsége. A szakközépiskolások és a gimnazisták telje
sítménye ugyan 6-8 %ponttal magasabb, mint a nyolcadikosoké, a szakiskolások 
9 %ponttal gyengébb eredménye ellenben jelzi, hogy 16 éves korosztály közel 20%-ának 
természettudományos műveltsége még a fiatalabb populációéhoz képest sem versenyké
pes.

A teljesítmények a mért tudás összetettségével, bonyolultságával csökkennek, a leg
több gondot a jelenségek magyarázata okozta, és leginkább az ismeretek életszerű hely
zetekben való alkalmazása volt sikeres. A három műveltségi szint teljesítményeinek 
elemzéséből kitűnik, hogy azok osztályonkénti viszonya változik. Azok a tanulócsopor
tok, amelyek tanulói jobban tudják alkalmazni természettudományos tudásukat minden
napi helyzetekben általában több ismerettel, hatékonyabban működő problémamegoldási, 
következtetési sémákkal rendelkeznek.

Adataink azt jelzik, hogy a két évnyi tanulás, a jelentősen gyarapodó ismeretek mel
lett a tanulmányi eredmények és a megszerzett tudás tanulási kontextustól eltérő környe
zetben való alkalmazhatóságának kapcsolata gyengül. Az induktív gondolkodás teljesít
ménybefolyásoló hatása ellenben kevésbé változik. Úgy tűnik, hogy a hétköznapi hely
zetek sikeres kezelését lehetővé tevő tudás a leggyengébben ható láncszemei az iskolá
ban tanult ismeretek.

Az eredmények fontos üzenete, hogy az oktatás az életszerű helyzetekben is működő 
tudáshoz való hozzájárulása a tanított tananyag, a tanulók képességei és egyéb tapaszta
latai mellett jórészt tanítás-módszertani kérdés.

A tanulmányban bemutatott vizsgálat a T 030555 számú OTKA kutatási program, illetve a SZTE- 
MTA Képességkutató Csoport keretében készült.
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ABSTRACT

B. NÉMETH MÁRIA: THE ASSESSMENT OF SCIENCE LITERACY

This paper discusses tests of science literacy for everyday situations as well as results from 
an assessment project based on them. Users do not need a thorough statistical background in 
order to gain important information with this instmment. A correct response to each task 
requires factual knowledge included in the science curricula for grades 8 through 10. 
Similarly to the PISA survey, the test “Science in everyday life” assesses science literacy at 
three difficulty levels. It targets material learned in science lessons, but it is presented in a 
different framework, in the context of everyday problems. When assessed with this 
instrument, students seem to possess mediocre science literacy. The small difference between 
the two age groups in the sample is especially striking. Students in the vocational stream of 
secondary education gave weaker performances than the mean for eighth graders (in the final 
year of primary education). This suggests that the school cannot compensate the initial 
disadvantages of some student groups. The more complex the knowledge assessed, the lower 
performance levels turn out to be. Performances on the assessed literacy levels differ by 
student group. The data suggest that in spite of two years of schooling and a significantly 
growing body of factual knowledge, the relationship between academic performance and the 
ability to apply knowledge learned in new contexts becomes weaker. The influence of 
inductive reasoning on performance, however, seems to be subject to change only to a small 
degree. It seems possible that knowledge which can be activated in everyday situations is 
mostly the result of learning outside the school, and its change can be explained by a 
growing body of experience as well as the development of abilities. An important implication 
o f the results is that the contribution of the school to knowledge applicable in everyday 
situations is primarily an issue of teaching methodology.
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KÖNYVEKRŐL

Kitaibel Pál: Desciptiones et icônes plantarum rariorum Hungária
I-Ш. Bécs. 1802-1812 (Pytheas Kiadó és Nyomda -  Országos Széchényi Könyvtár, Bu
dapest, 2004.) XXX11+104+100; XXXII+105+121; 88+80

Az európai felvilágosodás a nemzeti törekvések legkülönbözőbb változatainak kifejlését segítette elő: túl azon, 
hogy az anyanyelvhez, nemzeti államhoz kötött ismeretek, a regionalitáshoz kapcsolt tudományok irányát és ki
bontakozásának formáit megszabta, a nemzetek fölöttinek tekintett, az emberiség közös ismeretei közé számító -  
frissen körvonalazott -  természetről referáló, diszciplinarizálódó tudás felhalmozódásának irányát és lehetőségeit 
is fölvázolta. A korszak természettudományos ismereteinek jellege azonban nem olyan öntörvényűén alakult, 
mint a társadalomtudományoké. A történeti és a leíró szemlélet e korszakban vált a mai értelemben vett histori
ográfiává. Követte az élettelen és az élő természettel foglalkozó tudományok fejlődését: s a rendszerezés, a min
tázatok föllelésének buzgó vágya is ennek volt a következménye. Az élővilág rendszerezésére is vállalkozott 
Kari von Linné (1707-1778), aki a rendkívüli mértékben megnövekedett, ismertté majd megnevezetté váló élö- 
lényfajokat morfológiai hasonlatosságuk alapján (hol sikeresen, hol pedig sikertelenül) csoportokká szervezte, 
nem csak taxonómiai struktúrát hozott létre, de a fajok föltárását és argumentálását követően, a megismerési fo
lyamat kiteljesítéseként, felvetette a természet folyamatainak történeti leírhatóságát is. Linné, -  aki Systema 
naturae müvében az ásványokat, növényeket és az állatokat rendszerbe foglalta, bármenyire is előremutató a 
szándéka, s részeredményei ma is értékeltek, -  holisztikus elképzelése mögött meghúzódott Arisztotelész, illetve 
az első botanikus, Theophrasztosz a természeti dolgokat lépcsőzetesen elrendező, az élettelentől az élőig bonyo
lultságuk szerint strukturált Elemi világ-elképzelése.

A nemzetállamok öndefiniálásához épp úgy muníciót szolgáltattak a bányászati, a hidrográfiai, ásványtani, a 
kartográfiai, az agronómiái, a hadmérnöki, a kémiai, az infrastuktúrális mint a botanikai ismeretek. A nemzeti 
természetrajz bármelyik ágának eredménye -  az ércgazdag helyek föltárása, a földrengés okainak leírása, a nö
vények földrajzi elterjedésének határai, a termesztés lehetőségeinek megállapítása -  a társadalom számára köz
vetlenül hasznosulhatott, s nyilván, csak azokat támogatták, amelyek értéke belátható volt és a befektetés vissza- 
forgathatónak bizonyult. Praktikus szempontok határozták meg a tudományos tevékenység kereteit.

Bár e korszak természetkedvelése, szenvedélyes életszeretete és intellektualizmusa a természettudományok 
nemzeti keretek közötti fejlődését hűen szolgálta, a természettudományok művelői közül jó néhányan tisztában 
voltak azzal, hogy a nemzetállami függés korlátokat is jelent a munkálkodás s az intézményesülés számára s az 
eredmények közkinccsé tételében. A német kulturális szférához valamennyire kötött közép-európai szakmunkák 
számosa ezért még ekkor is latinul jelent meg, s nem egynek a kiadását, alkalmas tudományos intézményrend
szer híján, magánvagyonukat felajánló, nagylelkűségüket reprezentáló mecénások tették lehetővé.

A felvilágosodás tudósai a tények, a dolgok rajongói. A növényvilággal foglalkozók felismerték mi minden 
esett kívül eddig a természetet vizsgáló elődeik érdeklődésén, s ügyszeretettel figyeltek azokra a kutatásokra, 
amelyek kortársaikat foglalkoztatták.

A botanika az európai civilizációkban mindig becsben állt. A növények -  az Elemi világ egyéb szerveződési 
szintjeit képezökhöz hasonlóan -  élelemforrást, higiéniai-medicinai anyagokat és szakrális hivatkozások alapját 
jelentették. A növényekről való tudás rendkívüli fejlődése mégis a legkülönbözőbb, akár tudósi, akár köznépi 
gyógyászatnak tulajdonítható, amely mögött, egészen a 17-18. századig a hol nyílt, hol pedig rejtett ókori görög
római humorálpathológiai szemlélet áll. A növény a gyógyszerészet nyersanyaga -  s az 1. századi Dioszkoridész
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m integy 500 növénye mellé a 17. század utolsó harmadában már újabb 7-8000 faj társult. Ez a tömegesség 
azonban már rendszerezést igényel -  mely idővel megszabadult a gyógyászati felhasználás inkább antropomorf 
elvekre, mint lényegi okokra hivatkozó merev szempontrendszerétől, s érvényesülhettek az egyelőre egyéni, de 
m ár botanikai meggyőződések. E kényszer alól történő fölszabadulás a természeti dolgok -  ebből a szempontból 
-  önálló vizsgálatára adott módot, s a praxisból kiszorultak, lassan feledésbe merültek a több mint másfél évez
reden át megkerülhetetlennek tűnt arisztotelészi, hippokratészi, galénoszi elvek. A természettudomány haladását 
a nemzeti ismeretek fejlődése igényelte, létrejöttek az egy-egy szakterület szerint tematizálódó, enciklopédikus 
szándékú, monografikus jellegű szakmunkák. Ezek közé tartozik a magyar botanika első korszakalkotó teljesít
ménye, a  bár többre tervezett, de három kötetben megvalósult leones plantarum.

Kitaibel Pál műve a leíró-rendszerezö stádiumban lévő természettudomány, illetve a botanika legjelentősebb 
hazai eredménye. Ugyan a nagyon is élő európai mentalitás erőterében formálódott -  de haszna már csak tudo
mányos: azokra a Kárpát-medencei növényekre, amelyeket a tudományos világ számára identifikál s ismertté 
tett, nincs szüksége a tömegkultúrának, se nem táplálék, se nem gyógyszeranyag, s a kultuszoknak sincs igénye 
rájuk. Törvényszerű hát, ha a teljesítményt a szakemberek nagyra becsülik -  de a teljes munka kiadására (az 
erőtlen hazai tudományos élet körülményei okolják ezt,) nem lehetett esély.

A botanika tehát elvált az orvosbotanikától. A 16. századi növénytani atyák, Brunfels, Fuchs, Gesner és kö
vetőik, akik többnyire olyan hagyományhű tárgyú de korszerű elvekkel szerkesztett herbáriumokat állítottak 
össze, amelyek a gyógyításhoz ajánlható alapanyagokat szolgáltatják, megteremtettek egy sajátos -  egyelőre tö
megigényeket kielégítő -  könyvformát: azokban a frissen kanonizált struktúrájú leíró szöveghez vele egyenrangú 
képillusztráció illeszkedett. Kiderült, a vizuális ábrázolás szavakkal körülményesen közvetíthető morfológiai 
sajátosságok bemutatására alkalmas -  másrészt pedig, hogy a természeti lények bemutatása, megfelelő képző- 
m űvészi és nyomdatechnikai kivitelezés eredményeként esztétikai élvezettel szolgál. A kitűnő botanikusok és a 
m unkájukat segítő illusztrátorok érdemeként egységesedtek azok az illusztrációs technikák és jegyek, amelyektől 
lassan eltekinteni már normasértésnek számított: be kell mutatni a növény föld alatti szervét, a levelek mindkét 
oldalát, a virágból kifejlődő termést, s mindazoknak a színhelyes morfológiai sajátosságoknak az összességét, 
amelyet a fajra típusosán jellemzőek. A habitusképek és a binominális nómenklatúra, továbbá a fajjellemzés nem 
csak pompás, de mindeddig nem ismert szakszerűségű flóramüvek létrejöttéhez vezetett: a sok-sok éves munká
val elkészülő, többnyire nagy értékű kiadások segítségével biztonságosan azonosíthatóak a fajok, ha nem is a te
repmunkában, hanem az egyetemi tanulmányok folyamán. E flóraműveket az élő növényanyaggal együtt hasz
nálták: az egyetemi hallgatók a botanikai gyűjtemények szezonálisan változó megjelenésű növényei és a tökéle
tes képillusztrációk, esetleg a növénypréselmények segítségével sajátítják el a későbbi munkájukhoz szükséges 
tévedésmentes fajismeretet.

V álaszt kell azonban adni arra is, hogy a nagy példányszámú, olcsó, kevésbé igényes, de szép illusztrációk
kal kivitelezett orvosbotanikai célú herbáriumok mellett, hiszen azokat továbbra is használták a mindennapok
ban, m ilyen igény szerint alakult ki a reprezentatív flóraművek sora. A növényfajok fölfedezése nemzeti feladat
nak bizonyult, s a felnevelésre szánt magok cseréje, a preparátumok küldése, amely a tudományos gyűjtemények 
közötti gyakorlat, nem tette minden érdeklődő számára elérhetővé az újdonságot. A tudományos közlés bevált, 
noha költséges formája alakult ki.

A természettudományi oktatás igényein túl, a díszkiadású, nemzeti florisztikai művek megjelenése arra is 
rámutatott, hogy a jelentősebb forrásgyűjtemények fenntartói, s tehetősebb műkedvelők is igényelték ezen ala
csony példányszámú kiadványokat: tudományos kontrolt szántak volt nekik, s ezek képezték az összehasonlító 
vizsgálatok alapját. Messzi földek botanikusai számára ez az egyetlen módszer arra, hogy saját növényfelfedezé
seiket nyilvánosságra hozzák, s másokéval összemérjék. A 18. század a tömeges növényfölfedezés százada -  s 
számos nemzeti terület flóráját bemutató albumoké. Új ismeretek sokaságát szolgáltatták az egyre-másra meg
jelenő ikonológiák: a dán, a spanyol, az osztrák, az orosz, az angol, a svájci, az angol, a francia, a görög, a por
tugál, az olasz és más, nemzeti szempontú és egyre monumentálisabb gyűjtemények között egy magyar 
florisztikai munka is helyet kért, Kitaibel Pál Descriptiones et icônes plantarum rariorum Hungáriáé (Magya
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rország ritkább növényeinek leírása és képei) 1802-1812 között 3 fólió kötetben (28 füzetben) ( Waldslein Fe
renc Ádám  támogatásával kiadott) műve.

Kitaibel Pál (1757-1817) orvosdoktor, a kémia és a botanika tanára volt a Magyar Királyi Egyetemen. Az ő 
életében vált el az orvoslástól, a gyógyszerészettől, a kémiától a botanika, s kezdődött meg önálló tudomány- 
szakként történő tanítása. Kitaibel orvosi gyakorlatot sohasem folytatott -  de, professzorsága ellenére az egyete
mi oktatásból sem igen vette ki részét. A botanikai gyűjtemény vezetőjeként egyetemi állást vállalt ugyan, de 
leginkább kutató volt, s még nem is csak a növénytan szakembere. A hazai tudományos élet fontos időszaka ez: 
élete során, s maga is hozzá járult ehhez, új diszciplína és új professzió körvonalazódott, annak ellenére, hogy ö 
a florisztika mellett, mintegy polihisztorként kiterjedt és értékelt állattani, ásvány- és kőzettani, kémiai, talajtani, 
balneológiái, agronómiái, néprajzi kutatásokat és tudományszervező munkát végzett. Az ilyesféle több centrumú 
érdeklődés, különösen, hogy mindegyik tartalmas eredményhez vezetett, jelzi, hogy karakteres természetvizsgá
lói magatartással rendelkezett -  a terepmunka, az analizálás és a leírás első hazai nagymesterének tekinthető.

Kitaibel leíró florisztikájának forrása, amelyet számos, hosszan tartó és alapos terepmunkával alapozott 
meg, a Kárpát medence növényállománya. E növényföldrajzi egységből rendkívüli számú ismert és új, eddig le- 
íratlan fajt, alfajt és változatot lelt föl s közölt. Gyűjtőmunkájának eredményei az egyetemi botanikus kert élő 
anyagát, az intézmény herbáriumát gazdagították, s alapul szolgáltak az Icônes plantarum lapjaihoz. A pro
fesszor érdeme, hogy áttekintő és rendszeres munkálkodása eredményeként a pesti egyetem botanikus kertjének 
élő növényanyaga a mintegy 1000 virágos fajból 6755-re emelkedett, 13243 lapból álló herbáriumot hozott létre, 
s Európa számos herbáriumát ellátta a maga gyűjtötte növények preparált példányaival. Az élő és a szárított nö
vények gyűjteménye a hazai flóra teljes megismerésére és a tudományos bemutatására irányult -  s alapul szolgált 
az utóbb kiadott reprezentatív albumnak, amely a térség legjelentősebb fajait mutatta be.

A Descriptiones et icônes plantarum rariorum Hungáriáé mintájául egy osztrák mű, Jacquin, N. J.: Icônes 
plantarum rariorum a (1781-1993) szolgált. A botanikai utazások 1794-el kezdődtek. Kitaibel Pál 1795-ben, 
tátrai gyűjtőútján, Bártfán ismerkedett meg gróf Waldstein Ferenc Ádámmal. További terepmunkáit nem csupán 
közköltségen, hanem a gróf támogatását is élvezve végezte, némelyiken -  a három hónapos máramarosin, a bá
nátin -  maga a kebelbeli barátnak mondott Waldslein is részvett, sőt a horvátországi útra ö költségén velük uta
zott Johann Schütz festő is, akinek feladata a tervbe vett mű számára a növények helyszínen történő megörökíté
se volt. Waldstein, aki némelykor a kutatási naplót vezeti, azt az 1797-ben megtett utat is finanszírozta, amely a 
tervezett kiadás botanikai segédletének felkutatására szerveződött Bécsbe, majd prágai, drezdai, lipcsei, witten
bergi kitérőkkel Berlinbe, ahol Carolus Willdenow professzorral, Linné növénytani műveinek kiadójával talál
koztak. Willdenow volt az, aki a számára bemutatott kárpát-medencei új növények közül kettő genust -  
Kitaibelia és Waldsteinia -  látogatóiról nevezett el.

1799. január 3. a Literarischer Anzeiger 1. számának 2. oldalán előzetes bejelentés látott napvilágot, amely a 
Descriptiones et icônes plantarum rariorum Hungáriáé tervezett kiadásáról tudósított, s erről március 17-én 
.Pesten és Bécsben Waldstein gróf és Kitaibel adjunktus részletesebben is hírt adtak.” Ekkor még 80 elkészült és 
kinyomtatásra váró ábrával rendelkeztek -  amint feljegyezte Schuster János, a Vita Pauli Kitaibel (1829) szer
zője. Novemberben pedig megjelenik az újonnan felfedezett magyar növényeket bemutató mű első decas, az első 
tíz fajt bemutató füzet, s nyomában, három havonként, a soron következők.

1802-ben nem csak a tíz decast tartalmazó első kötet jelent meg, de Kitaibel hozzákezdett a második kötet 
írásához is, amelyet 1805-ben, újabb bánsági útja után fejezett be. 1812-ben, hogy hosszabb időre meg-megsza- 
kadt a harmadik kötet írása, s hogy akadozott a decasok kiadása, a 28. füzettel bejelentette, hogy félbehagyja a 
művét. Ezért, csak az első két, a befejezett kötethez csatlakozott 32-32 oldalnyi terjedelmű, Magyarország illet
ve Horvátország természeti földrajzát, növényzetét bemutató előszó. A harmadik, amelyik nem készült el, Szla
vóniát ismertette volna. Kitaibel egyébként e bevezetőket egy nagyobb, összefoglaló tanulmány előzmények te
kintette.

A befejezetlen kiadványsor tehát 280 képet tartalmaz, amelyből az első száz 1799-1802 között, a második 
száz 1802-1805 között, s a végső nyolcvan 1805-1812 között készült el, hagyta el a nyomdát. A megrajzolt áb
rákat a bécsi Schütz Károly és fia János készítette, a rézbemetszés a fiatalabb mester feladatául jutott -  akikről az
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első kötet bevezető szövege is megemlékezett. Utóbb Schütz János, az iskolázott növényfestő a pesti botanikus 
kertben lakott, 1802-ben a horvátországi, 1804-ben az árvái, 1805-ben a bánsági útra is elkísérte alkalmazóit -  s 
lapról lapra haladva készítette az élethű képeket. A nyomtatás Bécsben történt -  ide küldte Kitaibel a latinul szö- 
vegezett növényleírásokat. S itt, a Belvedere botanikus kertjében nevelik azokat a növényeket, amelyet pótlóla
gosan rajzoltattak, illetve rájuk figyelve színezték a kinyomtatott lapok növényeket bemutató rézmetszeteit.

Waldsteinnek jutott feladatul a kötetek kiadásra történő előkészítése, sőt ő volt az, aki azt is meghatározta -  
bár a növények leírása Kitaibel munkája - ,  mely növényeket kerülhetnek be a kiadványba. Érdeme nyilvánvaló
an nem csak ennyi, s azáltal sem teljes, hogy neki köszönhető a költséges mű kiadása. Kitaibel szerzőtársának 
tekintette, s a botanikusok mai napig a kettőjük monogramjával, K. és W.-vel jelölik azokat a fajokat, amelyet 
először ők írtak le.

Az Descriptiones et icônes plantarum rariorum Hungáriáé mintegy 200 példányban készült el -  s ebből 40 
példánynak volt hazai megrendelője. A maradék példányok közül 30 angliai küldemény tengerbe veszett, 53 da
rabot pedig a franciák koboztak el.
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Géczi János

Janice F. Almasi: Teaching strategic processes in reading
The Guilford Press, New York — London, 2003.

Az olvasástanítás világszerte az érdeklődés középpontjában van. Ezt jelzik a nemzetközi összehasonlító vizsgá
latok, amelyek közül az ША olvasásmegértés-vizsgálatait és az OECD IALS és PISA programjait fontos meg
említeni. A most bemutatandó könyv előzményének az 1997-ben életre hívott amerikai National Reading Panel- 
t (14 tagú bizottság a terület szakértőiből) tekinthetjük, amely célul tűzte ki a különböző olvasástanítási módsze
rek hatékonyságának értékelését. A bizottság tevékenységének egyik eredménye az általuk jóváhagyott 
internetes adatbázis, amely az olvasástanítással kapcsolatban megjelent szakirodalmat tartalmazza.
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A metakognícióra alapozott iskolai fejlesztő program kifejlesztésének útján találtam rá arra a könyvre, 
amely 2003-as megjelenésével az elérhető legfrissebb áttekintést adja az olvasástanításban és -tanulásban alkal
mazott metakognitiv, (avagy talán kellemesebb szóhasználattal) stratégiai folyamatokról. Elsősorban azt keres
tem a könyvben, hogy melyek azok az osztálytermi módszerek és ezekhez kapcsolódó szövegek, amelyek alkal
masak a stratégiai szintű gondolkodás fejlesztésére.

A könyv szerzője magyar származású, nagyszülei még az ősi családnévről elnevezett kárpátaljai kisvárosban 
éltek. Janice Almasi ma Buffaloban tanít, New York állam egyetemén, ám emellett több éves iskolai tanítási ta
pasztalattal is rendelkezik. Az olvasónak akár olyan érzése is támadhat, hogy némelyik fejezetet az egyetemi 
oktató Almasi, egy párat pedig az általános iskolai tanítónő Almasi írt.

Mit jelent a könyv címében szereplő stratégiai jelző? Az olvasás folyamatában agyunk számos dolgot auto
matikusan elvégez. Ha például a vonatból kitekintve egy összemázolt házfalat látunk, amelyen betűk vannak, azt 
mindenképpen el fogjuk olvasni, még csak tudatos kontroll sem menekít meg minket ettől. Az olvasásban straté
giainak az olyan gondolkodási folyamatokat nevezi, amelyek tudatos kontrollt igényelnek, és három kifejezés 
kapcsolódik hozzájuk szorosan: tervezés, nyomon követés, ellenőrzés.

Hogyan olvasnak a jól olvasó felnőttek? A jól olvasókra ugyanazok a jellemzők érvényesek, mint más terü
leteken a szakértőkre: képesek tudatosan megtervezni az olvasás folyamatát (tudják, miért olvasnak el valamit és 
milyen kérdésre szeretnének választ kapni az olvasás folyamán), képesek nyomon követni a saját olvasási fo
lyamataikat (tudják, mikor érdemes lassítani, avagy újraolvasni egy bizonyos részt), és képesek az olvasási fo
lyamat végén értékelni, ellenőrizni a megértés fokát.

Az olvasás stratégiai komponenseinek tanítására számos, többé-kevésbé Magyarországon is ismert módszer 
létezik. A szerző táblázatban nyújt áttekintést ezekből, az általa választott szempontok szerint. Érdekes, és talán 
korántsem véletlen, hogy hiányoznak az empirikus adatok az egyes módszerek hatékonyságát illetően! A szerző 
nem szeretné, ha a tanárok néhány kiragadott számadat alapján döntenének arról, melyik stratégiát próbálják ki. 
(Gyógyszert sem aszerint választunk, hogy az eredeti tudományos publikációban a kísérleti személyek hány szá
zalékánál jelentkezett mellékhatás. Ha tudjuk, hogy a hatóanyag benne van, márpedig a stratégiai szintű olva
sástanítás igen erős hatóanyag, akkor a választás inkább azon múlik, hogy mit ajánl a háziorvosunk (legyen ő 
most Janice Almasi) és hogy hajlandóak vagyunk-e alkalmazni azt.)

Almasi a sokféle stratégiai olvasástanító módszer közül az általa Startegy Instruction Model-nek (Stratégia
megtanító Modell) nevezettet mutatja be a legrészletesebben. Ezt a modellt, több más stratégiához hasonlóan a 
következő dolgok jellemzik: (I) a tanító explicite megnevez és megtanít néhány olvasásmegértési stratégiát, (2) 
megmagyarázza, milyen stratégiát hogyan, és milyen feltételek mellett érdemes használni, (3) jól megválasztott 
szövegek segítségével motiválja a tanulókat a stratégiák használatára.

A többi hasonló fejlesztő program közül a Palincsar-Brown-féle kölcsönös tanítás módszerét (reciprocal 
teaching) emelem ki, amely a Stratégia-megtanító Modellhez képest nem fektet explicite hangsúlyt a motivált 
stratégia-használatra.

A könyv olvasói kíváncsian várhatják, milyen stratégiai olvasástanítási módszerekről lesz szó, talán azzal 
az önmagunk előtt sem titkolt céllal, hogy rámutassunk, mi lehet ebben alapvetően új. Áttekintve a leggyakrab
ban használt alsó tagozatos olvasókönyveket, bízvást állíthatom, lehetséges jelentős változásokra gondolni, mind 
az osztálytermi módszereket, mind a tankönyvi és az órán felhasznált egyéb szövegeket tekintve.

Kövessük egyelőre a könyv szerkezeti felépítését. Az első fejezet (Mii jelent az, hogy stratégiai?) könnyen 
érthető példákon keresztül vezet el legfontosabb feladatához: bemutatni Michael Pressley modelljét a a jó  straté
gia-felhasználó felhasználó olvasókról (Good Strategy Users). Öt alapvető dolgot említ: (I) ismemi kell a konk
rét stratégiát, annak használatának feltételeit és módját, (2) motiváltnak kell lenni a stratégiák használatára, (3) 
tudni kell használni az olvasásmegértés folyamatának nyomon követő (monitoring) metakognitiv elemeit, (4) 
képesnek kell lenni az olvasással kapcsolatos feladatok elemzésére: tudni kell tervezni és stratégiákat választani 
egy repertoárból, (5) sokféle stratégiát kell birtokolni.

A második fejezet (A stratégiai gondolkodás értékelése) ugyancsak bevezető jellegű. Azokról az értékelési 
eljárásokról van szó, amelyeket a metakogníció értékelése kapcsán emlegetni szoktunk: különböző megfigyelé-
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ses (on-line) értékelési technikák, mint például a hangosan gondolkodtatás, vagy a metakognitiv interjúk és a 
csoportos kérdőívek.

A harmadik fejezet (Hatékony tanulási környezet tervezése a stratégiák megtanításához: A Strategy 
Instruction Model) a fentebb már említett Stratégia-megtanító Modell ismertetését jelenti, míg a negyedikben 
(M iért küszködnek a tanulók az olvasásmegértéssel?) azt hangsúlyozza a szerző, hogy a gyengén olvasók (angol
szász eufemizmussal: a küszködve olvasók, ’struggling readers’) teljesítménye az olvasmányok befogadásához 
szükséges sémákon keresztül magyarázható. A szövegmegértés konstruktív folyamatában nehézséget jelent 
ugyanis, ha valaki túlzottan az előzetes tudására hagyatkozik, és nem képes rugalmasan váltani egyik sémáról a 
másikra. A rugalmas váltáshoz a tervezési-, nyomon követő és ellenőrző stratégiák megtanítása lehet egy haté
kony módszer.

Az ötödik fejezetig (A megértést elősegítő stratégiák tanítása) kellett várni arra, hogy az eddig elméletben 
lefektetett alapelveket a gyakorlati tanítás-tanulás folyamatába átültetve láthassuk. Áttekinthető az a logikus 
csoportosítás, amellyel az egyes stratégiák egymást követik. Három fontosabb csoportot határoz meg: anticipáci- 
ós (text-anticipation), olvasást fenntartó (text maintenance) és javító (fix-up) stratégiák. Mielőtt ezek közül né
hányat megemlítenék, szeretném kiemelni az egyik elméleti problémát, amelynek megoldatlansága rányomja 
bélyegét az olvasásmegértési stratégiákat bemutató fejezet felépítésére. Itt konkrétan arról van szó, hogy a 
szövegtextúra (a szövegtagolás, a kiemelések, a térbeli elrendezés) azonosítása az előrejelző stratégiák között ke
rült bemutatásra, ám felsorolásra került az olvasást fenntartó stratégiák között is. Ha tehát az olvasástanítással 
foglalkozó szekértők egyetértenek abban, hogy a hatékony olvasás segítője a szövegtextúra azonosításának stra
tégiája, akkor ezt a stratégiát valahogyan be kellene tudni sorolni egy átfogóbb csoportba. Amennyiben ez nem 
lehetséges, tehát egy adott stratégia két átfogóbb csoporthoz is tartozik, akkor kérdésessé válik a stratégiai (vagy 
méta-) szintű gondolkodási folyamatok ’top-down’ csoportosításának lehetősége.

Pár mondat erejéig szeretnék kitérni a metakognícióra alapozott fejlesztő programokat kidolgozó kutató di
lemmájára. Ha szeretném az általánosan értelmezett és átfogó stratégiai szintű gondolkodást fejleszteni, és ehhez 
több tartalmi területet, iskolai tantárgyat felhasználni, akkor megtalálhatom-e a különböző tartalmi területeken, 
iskolai tantárgyakban az általánosságban leírt stratégiák speciális megfelelőit, avagy célszerű az egyes tartalmi 
területek speciális stratégiáira építeni a fejlesztést, bízván abban, hogy ennek hatására az általános stratégiák is 
fejlődni fognak. (Megengedve azt a feltételezést is, hogy az elméleti modellek ma nem képesek még érvényes 
módon hidat teremteni az általánosságban vett metakognitiv gondolkodási stratégiák és a konkrét iskolai tantár
gyakban relevánsnak tekintett stratégiai szintű gondolkodási készségek és képességek között.)

Alm asi a következő olvasásmegértési stratégiák elemzésére vállalkozik, több esetben mintaszövegeket és 
óravázlatokat mellékelve:

a) Az előzetes tudás aktiválása
Ez amolyan „nesze semmi, fogd meg jól” stratégia, hiszen a szerző semmi konkrétumot nem említ, csupán 

hangsúlyozza, mennyire fontos dolog az, hogy aktiváljuk az előzetes tudásunkat egy szöveg elolvasása előtt. 
Nem  említ a szerző konkrét technikákat, amelyekkel osztálytermi helyzetben ez elősegíthető.

b) Célok megfogalmazása
A felnőtt olvasó számára természetes, hogy ha eléje kerül egy szöveg, akkor eldönti, hogy mi a célja annak 

elolvasásával. Ettől függően fogjuk a bal felső saroktól a jobb alsóig „ától-cettig” átbogarászni, avagy csupán 
egy-két fontosabb dolgot keresünk meg a szövegben. Az utcai plakátokon például nem fogjuk elolvasni az 
összes fő- és alvédnök nevét, de egy használati útmutató bizonyos részeit elég sokáig és alaposan szokás bön
gészni.

c) Jóslatok, hipotézisek megalkotása, ellenőrzése és módosítása
A szöveg elrendezése, a címek és alcímek gyakran segítenek minket abban, hogy megjósoljuk, mit fogunk 

megtalálni egy adott szövegben. Kezdő olvasók még nem értik ennek fontosságát, ezért tág lehetőség nyílik a 
fejlesztő programok előtt ezen a téren.
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d )  A  s z ö v e g te x tú r a  a z o n o s í tá sa

Hatalmas és máig biztosan nem kellőképpen kiaknázott lehetősége az olvasástanításnak a szövegelrendezés 
azonosításával kapcsolatos olvasásmegértési stratégia kifejlesztése. A könyvben egy olyan óravázlat szerepel, 
amely már 1. osztályban(i) is használható, és arra tanítja meg a tanulót, hogy a szöveg elrendezése segítséget je 
lent abban, hogy megtaláljuk a szövegben, amit keresünk. Természetesen, összhangban a korábban elmondot
takkal, nem arról van szó, hogy rászánunk 45 percet a tanulók kikérdezésére: „Na, gyerekek, miben jelent segít
séget számunkra a szöveg elrendezése?” Sokkal fontosabb, hogy a megfelelő olvasmányok segítségével kiala
kuljon az olvasásmegértési stratégiák használatának igénye; az explicit megnevezés pedig segíti a tanulót, hogy 
önmagában megkonstruálja a megszerzett stratégiai tudást.

e ) M e n tá lis  k é p e k  a lk o tá sa

Nekem gyanús volt kissé ez a pont, hiszen elképzelhetetlennek tartom, hogy mentális képek nélkül bármit is 
elolvasson egy ép értelmű ember. Az pedig bizonyára igaz, hogy ezekről az olvasás közben született képekről 
még önmagunk számára sem tudunk pontosan beszámolni (gondoljunk egy másfél oldalas K a r i  Aíay-leírásra!), 
nemhogy másokat hozzásegíthetnénk ilyen képekhez. A lm a s i mondandója azonban elsősorban nem az érzékel
hető dolgokkal kapcsolatos mentális képekre vonatkozik, hanem a leíró szövegekben található relációk vizuális 
szemléltetésére.

f )  K é r d é s e k  f e l te v é s e  ö n m a g u n k  s zá m á ra

A gyengén olvasók számára nagy segítséget jelenthet, ha a tanár néhányszor megmutatja, egy „mindentudó” 
felnőtt számára is adódhat olyan rész a szövegben, amikor kérdést tesz fel önmaga számára. Ajánl egy módszert 
is, amely az egyénileg felírt tanulói kérdések csoportos megvitatására épül.

g )  Ú jr a o lv a s á s  é s  le la s s ítá s

A szerző érzékelteti, hogy az értő olvasásnak mennyire nem kedvez az a szemléletmód, amikor a gyengén 
olvasónak attól kell tartania, hogy egy szövegrész újraolvasásával lemarad -  egy bizonyos szempontból -  társa
itól. Szükség van olyan szövegekre is az oktatásban, amelyeknél kifizetődő, ha valaki többször is elolvas bizo
nyos szövegrészt. Idézhetjük azt a matematika-didaktikai szakirodalomból vett példát, amelyben azok a tanulók 
adtak helyes megoldást egy szöveges feladatra, akiknél a szöveg olvasását rögzítő szemmozgás-vizsgálat a szak
értő felnőttekéhez hasonló helyeken mutatott ki lelassítást vagy újraolvasást.

A könyv hatodik fejezete (A  s zó fe lis m e ré s t e lő se g ítő  s tr a té g iá k  ta n ítá sa )  korlátozottan releváns a magyar 
olvasó számára, hiszen az kifejezetten az angol anyanyelvűek részére íródott. A szófelismeréssel kapcsolatos 
alapelvek nyilván ugyanazok a két nyelvben, a legfontosabbak a szókezdő- és záró betűk és betűkapcsolatok. A 
szófelismerést segítő táblázatokban a végződések szerint összegyűjtött szavakat (találunk, pl. az -a w  vagy -um p 
végű gyakori szavak).

A záró, hetedik fejezet (A  s tr a té g ia i  fo ly a m a to k  ta n ítá sa  n e m  k ö n n yű ) a tanárképzés és tanártovábbképzés 
feladatairól szól a stratégiai olvasástanítás vonatkozásában. A fejlődés állomásait remek karikatúra-sorozat érzé
kelteti: (1) magabiztos, (2) meglepett, (3) összezavart, (4) megsemmisült, (5) frusztrált, (6) reménykedő, és végül 
(7) egy tanár vallomása: „Nyolc hét elteltével úgy érzem, éppen csak kezdem megérteni, hogy mit kell tennem 
ahhoz, hogy „stratégiai” tanárrá váljak. MÉG NEM TARTOK OTT! Még három szempontból kell fejlődnöm! 
Először is tudnom kell, MELY stratégiákat tanítsam a gyengén olvasóknak. Másodsorban tudnom kell, MIKOR 
mondjam el a tanulóknak én a magyarázatot, és mikor hagyjam őket maguktól gondolkodni. És végül tudnom 
kell, MIÉRT tanítom ezeket a stratégiákat a tanulóknak” (245. o.).

Jó szívvel ajánlom a könyvet nem csupán tartalmi szempontból, hanem azért is, mert elmélet és gyakorlat 
rendkívül szoros összefüggéseinek igényes bemutatására szolgáltat követendő példát.

Csíkos Csaba
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Az élet mint tanulás

A Finn Tudományos Akadémia kutatási programja

I. Előszó

A Finn Tudományos Akadémia Kulturális és Társadalomtudományi Kutatási Bizottsága 2002-ben széleskörű 
multidiszciplináris kutatási programot indított be, „Az élet mint tanulás” címmel. Ez az első olyan finn nemzeti 
kutatási program, amelyben -  bizonyos megkötések mellett -  külföldi kutatók közvetlenül is részt vehetnek (ld. 
a 4. pontot.)

A p r o g r a m  cé lja :

-  egy újfajta kutatási kultúra meghonosítása a tanulás problematikájának területén, nemzetközi kapcsola
tok építésével, interdiszciplináris megközelítéssel;

-  válaszkeresés az élethosszig tartó és az élet minden területét átfogó tanulás kérdéseire, a kirekesztődés 
minimalizálása érdekében;

-  szilárd interdiszciplináris elméleti alapot teremteni az élet minden területén (az oktatásban és a munka
helyen) felmerülő tanítás-tanulásfejlesztési igényekhez;

-  előre jelezni a jövő várható tanulási igényeit a társadalom, a kultúra és az egyén szempontjából.
A kezdeményezés a finn társadalom legkülönfélébb szektoraiból indult ki, így a tanulás kérdéseinek igen 

változatos skálájában érdekelt. A programot az Akadémiával együttműködésben a következő kormányszervek 
hozták létre, ellenőrzik, és valósítják meg: Országos Technológiai Ügynökség (Tekes), a Finn Munkakörnyezet 
Alapítvány (Työsuojelurahasto), a Finn Oktatási Bizottság (Opetushallitus), valamint Finnország Oktatási Mi
nisztériuma (Opetusministeriö).

A program tervezett időtartama négy év. A programban egyéni kutatási programok éppúgy pályázhatnak, 
mint több projektből álló, nagy kutatási programok. Bármely szakterület kutatója pályázhat, feltéve, hogy a ta
nulást vizsgálja. Tekintve azt a komplexitást, amelyet korunk társadalmában a tanulás kérdése felvet, a 
multidiszciplináris és nemzetközi együttműködés kiemelt támogatást élvez. Egy projektben több szakterület 
kutatói együttesen is részt vehetnek.

A támogatást elnyerő programoknak szorosan együtt kell működniük egymással, valamint a programot le
bonyolító kormányzati szervekkel. Ennek célja a többszintű kooperáció ösztönzése, elősegítése. A kutatási 
eredmények végfelhasználók felé történő interpretációja (a program hasznának növelése érdekében) szintén 
nagyon fontos elvárás.

II. Háttér

A globális közösségben végbemenő gyors és kiszámíthatatlan változásokkal párhuzamosan tanuláskoncepci
ónk is drasztikus változásokon megy keresztül. Szükségessé válik tehát, hogy új tanulási célokat fogalmazzunk 
meg, valamint, hogy elősegítsük a minőségi tanulást a hivatalos oktatási rendszerekben éppen úgy, ahogyan a
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munka világában és a tanulás nem intézményes színhelyein. Fontos feltárni és megérteni azt, hogy mit is jelent 
valójában a tanulás, amikor a különböző háttérrel érkező tanulók olyan új tanulási helyzetekkel találják szem
ben magukat, mint például a virtuális környezetben végbemenő tanulás.

A kutatás hangsúlya mára jelentősen áttevődött a tanításról a tanulásra. Még mindig több ismeretre van 
azonban szükség az élethosszig tartó és az élet egészét átfogó tanulás alapvető jellemzőit illetően az intézmé
nyekben, az Interneten, a munkahelyeken és az otthonokban. A politika szintjén fontos feltérképezni azokat az 
ösztönzőket és hajtóerőket, amelyek az egyént az élethosszig tartó tanulás felé orientálják, hogy minimalizál
hassuk a lemorzsolódás, kirekesztődés esélyét az alakulóban lévő tudás- és kompetenciaközpontú társadalom
ban. Melyek a virtuális képzés és tanulás hatásai? Hogyan lehet innovatív munkamódszereket bevezetni az 
oktatás minden szintjén? A finn kormány számos programot indított be az információs társadalom formálódá
sának segítése érdekében. A tanulás valamint a humán komponens információs társadalombeli fontossága 
többféle kontextusban nagy hangsúlyt kapott. Még mindig elérendő cél azonban az, hogy a tanulás és az új ta
nulási lehetőségek mindenki számára elérhetőek legyenek.

A program ugyanakkor a kutatási kultúra megújítását is szorgalmazza: a módszertan megújítását, nemzet
közi együttműködést és interdiszciplináris megközelítést. Az utóbbi cél azért lényeges, mert a tanulás kérdése 
elérte a komplexitásnak azt a fokát, amely egyetlen diszciplína segítségével már nem átfogható. Kívánatos len
ne tehát túllépni a jelenlegi megközelítésen. A program mindenféle szintű együttműködést támogat egyének 
együttműködésétől kezdve egészen egyetemek együttműködéséig. A tanulás területén tevékenykedő minél 
több résztvevő közötti kapcsolat kialakítása minden bizonnyal olyan szinapszisok kialakulásához vezet, ame
lyek hosszú távon is előnyös kihatással lehetnek a gyakorlati teendők szilárd elméleti bázisának kialakítására.

Aktív részvétellel, finanszírozásbeli segítséggel gazdasági szervezetek is bekapcsolódhatnak a programba. 
Az ilyen szervezetek részvétele még kidolgozottabb, még tartósabb érvényű kutatási eredményekre vezethet, 
különösen a kooperatív tanulási környezetek kutatásának területén. A program szintén szívesen látja egyes ré
giók, civil szervezetek és egyéni tanulók aktív részvételét. Külön cél az egyes kutatási eredmények minél haté
konyabb tömeges kommunikációjának fejlesztése, annak érdekében, hogy a program valódi társadalmi válto
zást idézhessen elő.

III. Kutatási területek

A program öt fő kutatási iránya:
-  A tanuláskoncepció újradefiniálása
-  A tanulás társadalmi és kulturális kontextusa
-  A tudás megteremtése (Knowledge Creation)
-  Munkakörnyezetek
-  Az új tanárság (New Teachership)
Ennek az öt fő területnek az elkülönítése (részletezésüket ld. alább) nem jelenti azt, hogy az egyes kutatá

sok csak egy-egy tematikus egységre koncentrálhatnának. Az új kutatási kultúra lényege éppen az ilyen jellegű 
nyitottság.

1. A tanuláskoncepció újradefiniálása

A mód, ahogyan a tudást értjük és definiáljuk, az oktatási gyakorlat egészére kihat: befolyásolja a kuta
tásmódszertant, kihat arra, ahogyan a tanulás kihívásait és lehetőségeit értelmezzük, hatással van értékelési 
módszereinkre és arra, hogy mennyire támogatjuk a tanulást bizonyos konkrét kontextusokban. Tisztán kimu
tatható kapcsolat van továbbá aközött is, ahogyan a tudást értelmezzük, és ahogyan tanulási környezeteinket 
formáljuk.
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Mindennek különös jelentősége van, tekintetbe véve az információs-kommunikációs technológia gyors 
fejlődését, valamint az egyre sokasodó társadalmi igényeket, A ma emberének olyan tanulási folyamatra van 
szüksége, amely lehetővé teszi számára az egyre növekvő, és egyre inkább specializálódó tudással való lépés
tartást, ezáltal lehetővé téve, hogy a tanuló úgy specializálódjon, hogy közben gyakran túllép az egyes diszcip
lína határain. Ez a fajta tanulás ugyanakkor a lehető legtöbb féle tanulónak teszi lehetővé, hogy felkészüljön az 
egyre nagyobb tudást igénylő mindennapi életre. A folyamat szerves részét képezik a technológia legújabb 
vívmányai, amelyek a tanulót alkalmassá teszik online tevékenységek elvégzésére is.

A tanulás koncepciója tehát most egy átmeneti fázisban van. Minél többet tudunk róla, annál pontosabbá 
válik az új definíció. Fontos itt megjegyezni azt, hogy a tanulás jóval több, mint egyéni kognitív folyamat: 
nagyban kontextusfüggő, társadalmilag meghatározott tevékenység. A tanulást tehát nem lehet értelmezni, ha 
nem mérjük fel azokat a kontextuális elemeket, amelyek befolyásolják. Különös figyelmet érdemelnek ebben a 
tekintetben az egyes társadalmak normái és értékei.

A definíció kérdése további részkérdésekre bontható, mint például:
-  Mit értünk tanulás alatt formális környezetben (óvodában, iskolában, főiskolán, egyetemen)?
-  Mit értünk tanulás alatt a virtuális térben, a munkahelyen, avagy egy játszótéren?
A tanulásról alkotott -  az új szükségletek és tanulási terek előidézte -  új elképzelések megkérdőjelezik a 

hagyományos definíciókat. Folyamatban lévő (ha nem megvalósult) koncepcióváltásunk talán az ide vonatkozó 
metaforaváltással jellemezhető a legjobban: a hagyományos „elsajátítás-metafora” helyét a „résztvevő tanulás” 
koncepciója váltja fel. A különbség abban rejlik, hogy míg az előző koncepció a tanulást úgy írja le, mint bizo
nyos tudásként ismeretes speciális entitások (koncepciók, mentális sémák stb.) birtokba vételét, az új elképze
lés a tanulást „kompetens cselekvő résztvevővé” válásként szemléli. Bármely empirikus kutatás megkezdése 
előtt kiemelten fontos az új definíció kidolgozása.

É rték e lé s m in t a  tan u lás m in ő ség fe jlesztésén ek  eszk ö ze

A tanulás értelmezésében bekövetkező változások természetesen értékelési módszereinket sem hagyhatják 
változatlanul. A leglényegesebb kérdés itt az, hogy hogyan használjuk az értékelést a jobb minőségű, hatéko
nyabb tanulás előmozdítására. A hatékonyság fogalmának kidolgozása természetesen szintén kiemelt fontossá
gú, amennyiben az értékelést ennek ösztönzőjévé kívánjuk tenni. Új megközelítés szükséges, amely magában 
foglalja azt is, hogy az embereket képessé kell tenni a hatékony önértékelésre.

Lényeges, hogy kutatásokat végezzünk abban a tekintetben is, hogy a különböző partnerek hogyan befo
lyásolják a tanulás minőségét intézményes és informális keretek között, valamint, hogy a különféle emberek 
mit értenek a tanulás minőségén. Szintén fontos a tanulás számára legalább minimális szinten megfelelő kör
nyezeti követelmények feltérképezése, ismét csak annak érdekében, hogy megakadályozzuk a társadalomból 
való kirekesztődést egy tudásalapú társadalomban.

A legfontosabb kérdések:
-  Lehetséges-e az, hogy a tanulás különböző metaforái együtt éljenek tovább a tanulás megváltozott kö

rülményei mellett?
-  Hogyan jelennek meg a változások a tanulásról és tanításról kialakított új elméleteinkben?
-  Hogyan szolgálhatja az értékelés legjobban a minőségi tanulást?

2. A tanulás társadalmi és kulturális kontextusa

A tanuláskoncepciók iránti érdeklődés a különböző szociológiai és oktatáspolitikai kutatásokban egyre 
gyakoribb. Ennek legalább három okát említhetjük: először is megfigyelték, hogy a -  tanterven kívüli -  tanulá
si folyamatok nagy része is az iskolákban és az oktatás más intézményes helyein megy végbe. Másodszor: az 
élethosszig tartó tanulás koncepciójának újraéledése a tanulás ügyét kivitte az iskola falain kívülre, és rámuta
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tott arra, hogy a tanulás jelentősége ezekben a kontextusokban is központi oktatáspolitikai kérdés kell, hogy le
gyen. Harmadszor, a társadalom igen gyors változásai úgy változtatják meg mindennapjainkat, hogy a szociali
záció és enkulturáció folyamatai jóval több aktív tanulást igényelnek. Figyelembe véve az információs tech
nológiák fejlődését és terjedését, egy olyan tanulási folyamat kialakulásáról beszélhetünk, amely társadalmi 
pozíciótól függetlenül mindenkit érint.

A társadalomban általában tapasztalható tendenciák, különösen az információs technológiák kiterjedése az 
emberi tevékenységek egészen széles körére, a problémák növekvő komplexitása, a munkavégzés változó jel
lege és a globalizáció a tanulás stratégiai fontosságára mutatnak rá. A tanulókat pedig mint különböző -  és 
egyenlőtlen -  anyagi, kulturális és társadalmi háttérrel rendelkező, különböző tanulási környezetekben megje
lenő aktív cselekvőkként definiálhatjuk.

A  ta n u lá s  tá rsada lm i fe lté te le i

Az újabb kutatásoknak az is célja kell, hogy legyen, hogy meghatározzuk, hogyan válhat a tanulás olyan 
forrássá, amelynek az egyén, a kultúra és a társadalom is hasznát látja. A család a kulturális források és tőke 
legfontosabb letéteményese. Az iskola és az otthon mellett a tanulás harmadik fő színhelye a munkahely. Ezen 
túlm enően kisebb közösségekben és a  szabadidő eltöltésekor is végbemennek tanulási folyamatok. Egyaránt 
beszélhetünk élethosszig tartó, valamint az életet teljes szélességében átfogó tanulásról. Az egyének és társa
dalm i csoportok különböző mértékben rendelkeznek az önirányított, független tanuláshoz szükséges források
kal. A hátterek ezen eltérései azonban maguk is kezelhetők forrásként. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt 
sem, hogy mikrotényezők (helyi kultúra, családi viszonyok) szintén vezethetnek leszakadáshoz. Ezek ellen 
szintén fel kell venni a harcot a szociálpolitika és az oktatás eszközeivel.

A késő modernitás információs társadalmaiban a tanulás számos változáson megy keresztül. A lehetséges 
kutatási témáknak egészen hosszú listáját állíthatjuk fel. Milyen körülmények szükségesek ahhoz, hogy a mun
ka során végbemenő tanulás az emberi képességek fejlődéséhez vezessen? Hogyan működik a készségelsajátí
tás az egyes foglalkozások esetében? A társadalmi különbségek milyen hatással vannak a tanulási folyamatra? 
M i a szerepe a közösségeknek mint a tanulás helyszíneinek?

A z  o k t a t á s i  r e n d s z e r

Nemzetközi mérések azt mutatják, hogy a finn oktatási rendszer színvonala igen magas. Az északi jóléti 
állam  oktatási rendszerének most egy magas képzési igényű gazdaság kihívásaival kell szembenéznie. Szüksé
gessé válik a hagyományos tanulási módok újraértékelése, valamint a nem hagyományos tanulási környezete
ken belül végbemenő tanulás hatékonyságának fejlesztése.

A leglényegesebb kérdések:
— Hogyan lehet elérni a teljeskörű, élethosszig tartó tanulást?
— Hogyan viszonyul egymáshoz a formális és informális oktatás?
— Hogyan növelhető a társadalmi kohézió a tanulási esélyek javítása által?
— Hogyan segíti elő a tanulás a társadalmi tőke megteremtését és az aktív állampolgárságot a civil társa

dalomban?
— Hogyan funkcionál a család mint tanulási közeg és a kulturális források megteremtője?
— Milyen folyamatok állnak a készségtanulás hátterében?
— Hogyan elégítheti ki az északi típusú oktatási rendszer az új, igen magas képzési igényeket?
— Megfigyelhető-e a társadalmi és regionális különbségek egy újfajta dinamikája?
— Hogyan valósul meg az élethosszig tartó tanulás által a társadalmi leszakadás prevenciója?
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3. A tudás megteremtése

Európa-szerte igen nagy hangsúlyt kap az az elképzelés, miszerint egy cég, régió stb. sikere attól függ, 
milyen mértékben képes a tanulásra, új tudás előállítására. Ez a tendencia egyre inkább egy tanulásközpontú 
társadalom igényét veti fel. A különféle készségek és kompetenciák életciklusa egyre rövidebb, ez pedig új ki
hívások elé állítja mind a formális, mind az informális oktatást. Az iskolák tudás feletti monopóliuma elvesző
ben van.

A „tudásintenzív” ipar és a technológia igen gyors fejlődése következtében újabb kérdések is felmerültek: 
Mi a szerepe a tanulásnak az innovációban? Mi az összefüggés tanulás és tudás között, és milyen társasági po
litikával érhető el a legnagyobb termelékenység, a legjobb eredmények? A „tudásteremtés” koncepciója az is
kolai tanítás és tanulás új horizontjait nyitja meg. Az aktív tanulást elősegítő módszerek egyre fontosabbá vál
nak, kutatás-alapú fejlesztésük elengedhetetlen. Érdemes azt a kérdést is feltenni, hogy az oktatás különböző 
szintjein (a törvényhozástól az iskoláig) tevékenykedők hogyan profitálhatnak a „tudásteremtés” elméleteiből, 
valamint a legjobban működő „tudásintenzív” cégek gyakorlatából.

A z e g yü tt-  tanu lás tan u lásán ak  d in am iká ja

Az innovációk sikeres kivitelezése nagyban múlik azon, hogy a különböző szakterületek együtt dolgozó 
szakértői meg tudják érteni egymást. Rendkívül fontos szempont az is, hogy ezek a szakértők képesek legye
nek produktívan együttműködni, tudásukat megosztani. Ebből következően a közös tudás elérésének és hasz
nálatának tényezői, folyamatai és dinamikája szintén kiemelten fontos kutatási területet képeznek. Ezen vizs
gálódás folyamán különösen értékes lenne az oktatáskutatás ilyen irányú eredményeit összevetni a kialakuló
ban lévő interdiszciplináris tudományág, a tudáskutatás eredményeivel.

A z e g yü tt-ta n u lá s p e d a g ó g iá ja

A kollaboratív tanulás a tudásteremtés modem eszköze. A tanulásról, és különösen az együttes tanulásról 
folyó dialógus egyre fontosabbá válik. Fontos azt is meglátni, hogy a tanulás nem csupán egyoldalúan racioná
lis folyamat, hanem az emberi kapcsolatok és emóciók széles skáláját is magában foglalja.

Az együtt-tanulás pedagógiája még kidolgozásra vár. Másképpen fogalmazva azonosításra várnak azok a 
folyamatok, inputok és kontextusok, amelyek mellett a kollektív tudás eszméje valósággá válhat.
A terület kulcskérdései:

-  Hogyan írható le a csoportos tudásteremtés dinamikája?
-  Mik a csoportos tudásteremtési folyamat feltételei az iskolában és a munkahelyi környezetben?
-  Mi jellemző a folyamatra az egyes tudományágakon belül, valamint multidiszciplináris teamekben?
-  Hogyan lehet a tanulás új módjait és a közösségi tudást elősegíteni a tanulás különböző színterein (bele

értve a virtuális tereket is)?

4. Munkakörnyezet

A jól működő munkahely egyben tanuló szervezet is. Ez a tény elősegíti az egyes dolgozók egyéni kom
petenciáinak fejlődését, és természetszerűleg vezet az adott társaság sikeres működéséhez. A munkahelyen 
belüli és a munkahelyek közötti kooperáció fejlesztése a továbblépés legmegfelelőbb és legkedvezőbb módjá
nak mutatkozik.

Jelenleg azonban még mindig csak kevés információ áll rendelkezésre arról, hogyan működik egy munka
hely mint tanulási színtér. Egy, az alkalmazottak kapacitását és jóllétét vizsgáló kutatás mindenképpen fontos 
lenne. A globalizáció, és az ezzel együtt megjelenő multikulturális cégek egy újfajta megközelítésre késztcthe-
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tik a nemzeti oktatás szerveit. Mindenképpen fontos lenne az éppen kialakulóban lévő koncepciók és tanulási 
színterek feltérképezése, gondolva itt a „hibrid tanulási színterekre” , a formális és informális tanulásra, a digi
tális műveltségre és a tudástranszfer új módjaira. Az olyan jelenségek, mint a tudás transzferje a különböző 
szakmák között, valamint a cégek és oktatási intézmények között szintén fontos kutatási témákként jelennek 
meg.

Az egyén perspektívájából vizsgálva egyre gyakoribbak a „szétszórt” , globális-multikulturális munkakör
nyezetek. Sok szervezetnél már m a mindennaposak a globális teamek. Szükséges tanulmányozni azt is, 
mennyire készek az emberek az ilyen jellegű munkára, valamint, hogy az oktatás hogyan tud felkészíteni erre.

A legfontosabb kérdések:
-  Mi jellemzi a munkahelyi tanulást egyéni, szervezeti és társas szinten?
-  Hogyan biztosítható a munkahelyen az állandó tanulás, valamint hogyan tartható fenn a cégek és oktatá

si intézmények közötti, a legfrissebb tudást érintő, állandó párbeszéd?
-  A munka világának makroszintű elemzésére is szükség van. Milyen főbb tudás- és készségcsoportokat 

különíthetünk el nemzeti szinten?
-  Hogyan valósítható meg nagy méretekben (helyi és társadalmi szinten) az emberek állandó tanulásra 

motiválása a leszakadás megelőzése érdekében?
-  Hogyan működhetnek együtt a cégek és az oktatási intézmények annak érdekében, hogy a virtuális és 

diszperz munkakörnyezetek m ég sikeresebben működhessenek?

5. Az új tanárság

A tanár szerepe változóban van. Annyi azonban biztos, hogy korunk hihetetlenül sokszínű multidimenzio- 
nális episztemológiája igen magas minőségi követelményeket támaszt a tanári hivatással szemben.

A tanár szerepe az új tanulási színterek és helyzetek megjelenésével együtt változik. Ezek a változások 
többnyire az egyéni „élettér” expanziójának, az egyén mobilitásnövekedésének köszönhetőek. Az „új tanár” 
fogalm a leginkább a tutor, a segítő, a facilitátor fogalmaival írható körül. Fontos feltárni annak mikéntjét, ho
gyan képezhetünk tanárokat ezekre az új szerepekre, és miként támogathatjuk a tanárokat ezekben az új szere
pekben.

A különféle hátterű tanulók egyenlő segítése és a különböző tanulók számára egyaránt kedvező körülmé
nyek megteremtése alapvető tanári készségek. Ilyen körülmények között kell a tanárnak elérnie azt, hogy -  
bárm ely tanulási környezetben -  tanulói aktívan, együttműködve, a tudást megosztva tanuljanak. A tanulás 
megtanítása szintén kulcsfontosságú. Ez aktív transzfert igényel, illetve különféle metakognitiv és „meta-han- 
gulati” készségeket.

A tanár többé nincs a hagyományos pedagógiai helyzethez kötve. Az új tanár egy multidiszciplináris, 
sokrésztvevős együttműködés tagja. Ebben az együttműködésben szülők éppen úgy részt vesznek, mint cégek 
képviselői, kulturális és szociális m unkások és civil szervezetek. Az együttműködés célja egy -  a tanulásalapú 
társadalomban elengedhetetlen -  tám ogató tanulási környezet létrehozása. Ehhez összefogás szükséges, az 
összefogás sikeres megvalósításához pedig a kooperatív munkavégzésben képzett tanárokra van szükség, akik 
jártasak  az információs-kommunikációs technológiák használatában is. A tanárképzés és a továbbképzések 
ilyen irányú fejlesztése létfontosságú az új tanulási kultúrában.

A tanításra és tanulásra vonatkozó meta-tudás kialakulásával egyre fontosabbá vált a tanár egyéni fejlődé
sének és kooperatív munkakultúrájának kérdése. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a tanároknak maguknak is meg 
kell tanulniuk, hogyan kell tanulónak lenni saját szakmájukban. Jóval nehezebb kérdés az, hogyan lehet a ta
nárképzésben, és a munkába állást követő továbbképzéseken ebben a szellemben eljárni úgy, hogy a tanárok 
szakmailag és etikailag is magas színvonalú szakemberekké váljanak, megőrizve eközben saját identitásukat is.
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A legfontosabb kérdések:
-  Hogyan segíthetjük hozzá a tanárokat ahhoz, hogy munkájukkal aktívan is hozzájárulhassanak az új ta

nulási kultúra kialakulásához?
-  Hogyan kellene megreformálni a képzés és a továbbképzés rendszerét olyan módon, hogy ezek megfe

leljenek az új kihívásoknak?
-  Hogyan segíthetnek a tanárok az új típusú civil társadalomnak az élet minden területét átfogó kapcso

latok kialakításában?
-  Feladata-e a tanárképzésnek, hogy etikai szakembereket neveljen?
-  Hogyan lehet kontrollált kísérletekkel elősegíteni a tanulás színtereinek fejlődését?
-  Hogyan segíthetjük a tanárok élethosszig tartó tanulását?
-  Hogyan segíti elő a tanítás az aktív transzfert?

IV. A program megvalósítása

Nemzetközi kooperáció

Az élet mint tanulás az első olyan finn nemzeti kutatási program, amelyben más országok kutatói közvet
lenül is részt vehetnek. Az EU tagországai a programtól támogatást is igényelhetnek. Természetesen más or
szágok kutatói is részt vehetnek, azonban nekik anyagi támogatást a program nem tud biztosítani. Amellett, 
hogy a program keretén belül megvalósuló bármely kutatásnak tartalmaznia kell finn vonatkozást is, a nemzet
közi kooperáció hangsúlyosan támogatott, különösen, hogy a program egyik kiemelt célja a résztvevők felké
szítése az Európa-szintű kutatások lebonyolítására.

A nemzetközi kooperáció számos formában megvalósítható, a különböző országok kutatási programjainak 
együttműködésétől a workshopokig. Az Élet mint tanulás c. program számos más ország nemzeti kutatási prog
ramjaival is kapcsolatban áll. Ilyen pl. a Teaching and Learning Research Programme (TRLP) az Egyesült Ki
rályságban, illetve különböző északi országok programjai. A francia, holland és kanadai kapcsolatok jelenleg 
épülnek ki.

Finanszírozás és koordináció

A 2002 és 2006 között megvalósítandó programra a Finn Tudományos Akadémia 5,1 millió eurót különí
tett el. A többi alapító szervezet további támogatásokat nyújthat az érdeklődési körébe tartozó kutatási területe
ken belül.

A programot a Finn Tudományos Akadémia koordinálja. A kivitelezést együtt bonyolítják: az Akadémia, a 
Nemzeti Oktatási Bizottság, az Oktatási Minisztérium, az Országos Technológiai Ügynökség (Tekes), valamint 
a Finn Munkakörnyezet Alapítvány. Az alapítók kiemelt fontosságúnak tartják, hogy a program keretein belül 
készülő munkák magas elméleti színvonalúak legyenek, egyben feleljenek meg az alkalmazhatóság elvárásá
nak is.

A program központi koordinációs bizottságát az egyes alapítók képviselői alkotják. Az egyes alapítók kü
lön támogatást juttathatnak azoknak a területeknek, amelyek önnön céljaik szempontjából kiemelten fontosak. 
Egy adott projektet bármely alapító(k) támogathat(nak), tetszőleges kombinációban.

Fordította: Braunitzer Gábor
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