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1. Bevezetés

1.1. A dolgozat témájának meghatározása
A disszertáció egy megvalósított oktatásfejlesztési beavatkozás hatásmechanizmusát
kívánja bemutatni és vizsgálni. A gondolatmenet öt nagy kérdéskört érint: a kompetencia
alapú oktatást, az oktatatási innovációt, az implementációt, ezek eredményességét,
hatékonyságát. Kiindulási alapként ezeknek a fogalmaknak a pedagógiai értelmezését
tisztázzuk.
A disszertáció több tudományterületet érint, tehát a határvonalakat megtartva, a
különböző diszciplinák egymásra hatásait láttatja, csak a hasznosítható elemeket átengedve a
mikroszintű megfigyelések sokoldalú elemzésekor. Mindez alapvetően elméleti jellegű
munkát jelent. A téma kidolgozását segítő dokumentumelemzés és empirikus kutatás
eredményei alapján többek között az a kérdés fogalmazódik meg bennünk, hogy az Európai
Unió által biztosított forrásokra építve, a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében létrejött innovációk gyökeret vertek-e a közoktatásban. A Nemzeti
alaptanterv megszületésével, az erre épülő innovációkkal és azok iskolai bevezetésével, az
európai uniós források felhasználásának segítségével, a társadalom kezdett egyre
áttekinthetőbb képet igényelni az oktatási folyamat anyagi és tartalmi hatékonyságáról.
Mindez

ráirányította

a

figyelmet

a

tanulás-tanítási

folyamatok

minőségének

és

hatékonyságának vizsgálatára. A (köznevelés) közoktatás, az oktatási rendszer egyik
alrendszere, az utóbbi évtizedekben hazai téren jelentős változásokon ment keresztül. A
globális, makroszintű változások számos kutató figyelmét ráirányították az oktatásra, ezen
belül is az oktatás reformjára, az innovációk megjelenésére. Az 1990-es évek hazai
reformtörekvései, majd az ezredfordulótól kezdve bekövetkező legmarkánsabb változások,
mint a kompetencia alapúság, a tankötelezettség korhatárának alakulása, a szervezeti
módosulások (integráció), a fenntartói változások, a finanszírozási problémák, az
oktatáspolitikai intézkedések a közoktatást vizsgálók számára jelentős kutatási területet
jelentettek és jelentenek ma is. Újfajta pedagógiai feladatként jelentkezett a közoktatási
intézmények számára a tanulási eredmények, a pedagógia programokban megfogalmazott
követelmények visszacsatolása, az oktatás tartalmi és módszertani újragondolása (HALÁSZ,
2007). A közoktatás makroszintű kérdéseire irányuló figyelem mellett azonban a mikroszintű,
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azaz a tanóra-szinten megjelenő változások vizsgálata lehetőséget ad a makroszintű
intézkedések következményeinek követésére. Érdekes lehet, hogy a Nemzeti alaptanterv mint
reform, vagy a kompetencia alapú oktatás mint innováció, s ezek implementációja hogyan
jelent meg egy-egy intézmény gyakorlatában (GÖNCZÖL - VASS, 2004). A dolgozatban az
innovatív munka eredményeképpen fejlesztett programcsomagok „életét” kívánjuk bemutatni
egy kompetencia terület (a szövegértés-szövegalkotás) kiemelésével.
Az intézményi és tanulói sokféleséget tényként elfogadva, az eredményes oktatásnak, a
teljesítményképes tudásnak a létrehozása érdekében a közoktatás minőségi garanciái között
szerepelt és szerepel egy-egy intézmény innovációra való hajlandósága is. A jövő rendkívül
komplex, sokrétű és nehéz feladata lesz, hogy a közoktatási rendszerben gondolkodókat
tanulószervezetté alakítsa, a pedagógiai innovációban élen járó, a fejlődés motorjaként
működő oktatási alrendszerré alakítsa.

1.2. A témaválasztás indoklása
Az

értekezés

szerzője

részt

vett

a

2004-ben

kezdődő

kompetencia

alapú

programcsomagok fejlesztésében, a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén folyó
fejlesztő csoport tagjaként, valamint a suliNova Közhasznú Társaság munkavállalójaként a
programcsomagokat

támogató

pedagógus-továbbképzési

programok

kidolgozásában,

szerződéses főmunkatársként pedig a képzések koordinálásában és szervezésében. Korábban a
nem szakrendszerű oktatás bevezetésének koordinációjára kapott megbízást az Oktatási
Minisztériumtól, meglátása szerint a két terület ugyanazt a pedagógiai szemléletet képviselte,
kívánta megvalósítani a magyar oktatási rendszerben. A programcsomagok specifikussága
fontos tényező volt a fejlesztési munkákban. A kidolgozásban, koordinálásban részt vállalók
jól tudták, hogy az anyagok, programcsomagok jól elkülöníthetőek más programoktól vagy
beavatkozásoktól, de azt is, hogy léteznek előzmények. Ilyennek tekinthetők a nem
szakrendszerű oktatáshoz kapcsolódó megvalósítási kísérletek, és az alternatív iskolákban
folyó gyakorlat. Azonban arra a kérdésre is fel lehetett készülni, hogy a kompetencia alapú
fejlesztés hatására bekövetkező változást csak kis mértékben tulajdoníthatjuk ezeknek az
előzményeknek. Az alternatív iskolák száma és hatása a közoktatás egészére már 2004-ben is
megmutatkozott volna, hiszen 14 -15 éves múltra tekintettünk vissza. A nem szakrendszerű
oktatás pedig szinte párhuzamosan valósult meg a programcsomagok bevezetésével.
Specifikus volt az implementáció abban az értelemben még, hogy a kompetencia alapú
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fejlesztés megértése és alkalmazása különleges felkészültséget igényelt, új szerepértelmezést
várt el a pedagógusoktól, speciális kompetenciák nélkül a megvalósítás lehetetlen volt.
Általában elmondható, hogy minél specifikusabb egy program, annál bonyolultabbá válik az
implementálása.
Nem álltak rendelkezésünkre a vizsgált intézmények mérésének eredményei, vagyis a
tanulók előrehaladási arányai (bukási, évismétlési, továbbtanulási, felvételi ráták) és
tanulmányi eredményei (osztályzatok, félévi, év végi érdemjegyek, átlageredmények,
vizsgaeredmények), vagyis a hagyományos output mutatók. Ez adta tulajdonképpen a kutatás
problémafelvetését: eredményes és hatékony volt-e az európai uniós forrásból fejlesztett
pedagógiai rendszer mint innováció implementálása?
A dolgozat empirikus részében megvizsgáljuk, hogy eredményes volt-e a vizsgált
kompetencia területen ez az implementációs folyamat.
Az oktatásfejlesztési beavatkozások implementációjának vizsgálata során általában az
iskolai gyakorlatot tekintjük mikroszintnek (PERJÉS–VASS, 2009). Nehézséget jelent a hatás
megállapításához, hogy a 2010-ben beköszöntő világ konzervatív értékrendet szeretett volna
megvalósítani, ezért átírta az oktatáspolitikai célokat, s a központi kontroll világát építette ki
ismét, igen rövid idő alatt. Ma, a disszertáció beadásakor, olyan műveltségkép él az
oktatáspolitika döntéshozóinak fejében, amelyet inkább elitistának, mint demokratikusnak
lehetne nevezni. Távol vagyunk már attól a ponttól, amikor a közoktatás még az általános
választójog kiépítéséhez kellett, s nemsokára távol leszünk minden olyan intézkedéstől is,
amelynek folyományaként a műveltség a demokrácia felé vezetne (KNAUSZ, 2010).
A vizsgált beavatkozások a demokratikus attitűdök fejlesztését célozták meg.
Esélyteremtő és toleráns világot vázolt fel, a szoros kontroll helyett. Tudjuk, hogy nem pusztán
a kontroll, hanem a társadalmi felemelkedés helye is lehetne az iskola, ahol az esélyegyenlőségért
küzdelem folyik, s ahol a tolerancia a szocializáció része lehetne. A jelenlegi oktatáspolitika
műveltségtartalomban gondolkodik, s a kérdés az, hogy a tolerancia a műveltség mutatója-e? A
műveltség tehát bírhat-e morális tartalommal? A morális tartalom megélése, érzése és értése
demokratikus társadalmat épít-e? A szabálykövetés, a küldő fegyelem világa a hagyományos iskola
képét vetíti elénk. Egy zárt struktúráét. Praktikusak-e még ezek a szabályok? Az eredetük mindenképp
praktikumra vezethetők vissza, s lettek így a hagyomány részei. A tömegessé váló oktatás kontrollt
igényelt, a kontroll jól követhető szabályokat, igazodási pontokat. A mai világ már nem mutat
közösséget minden elemében egy zárt ízlésvilággal; pusztán azért, mert nyitott lett. Nem fogad el
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föltétlen hatalmat, s gyakran ellenszegül a nyilvánvaló, kompetenciából adódó hierarchiának is, ha van
erre magyarázata. Ettől lesz a nemzetek közötti hierarchiából tolerancia, a pragmatikus szokásokból
például vallási hagyomány (KNAUSZ, 2010). Ezeket a művelt világ elfogadja értékként, morális
tartalmat tulajdonít egy-egy elemnek. Mindaddig, amíg nem kötelező, nem kontroll alatt tartott
praktikumról vagy szokásról, hagyományról van szó. Mi a nyugati kultúra elemeit valljuk értéknek,
mert a zsidó – keresztény Európa világába szocializálódtunk. Akár európai, akár nyugati műveltséggel
élő embernek tituláljuk a magyarokat, egy közösség részének tekintjük őket, magunkat. Ha ez így van,
s e műveltségtartalom elemeit szeretnénk átadni a felnövekvő nemzedéknek; tegyük ezt többféle
tudomány szemüvegén keresztül, vagy a gyermek szükségleteiből kiindulva, nem tudunk mást tenni,
mint demokratikus attitűdöket átadni. A francia embereknek egészen mást jelent a köztársaság, ezt
nem fogjuk megérteni, mert nem vagyunk franciák. Az érzelmi többletet nem érezzük, nem tudjuk, mit
ad a szabadság, egyenlőség, testvériség annak a közösségnek. De nem szeretnénk szabadság nélkül, az
egyenlőség esélye nélkül, vagy a keveredő népek testvérisége nélkül élni. Minden iskolai tartalom, ha
műveltséget közvetít, valamelyik értéket e három közül közvetíti. Nincs olyan klasszikus vagy mai
irodalmi mű, amely azt közvetítené, hogy egy ember- vagy embercsoport magasabb rendű volna egy
másiknál; s ez így is marad, sőt így van rendjén. Ugyanakkor a média világa, a gyerekeinket körülvevő
világ másra tanítja őket: arra, hogy a „tudás: hatalom”; s ez a hatalom az uralkodást jelenti. A tudás
ezért nem demokratikus, mert kizár bizonyos csoportokat a hatalomból. Kizárja mindazokat, akik a
közös kontroll ellenére, alacsony hozott érték indexszel rendelkeznek, s meg is tartják azt ( KNAUSZ,

2010).
1990 táján a rendszerváltás éveiben olyasmikben hittünk, hogy intézményi reformok
lesznek majd, amelyek egy zárt, előjogokra épülő rendszerből egy innovatív és rugalmasságot
elváró rendszer felé visznek bennünket. Azt gondoltuk, a releváns tudás fog e célunkhoz
közelíteni. Időközben rájöttünk, hogy a fejlett gazdaságokhoz való csatlakozás folyamatosan
mozgó célpontot jelent. Értékké vált az adaptivitás és az iskolázottság. Ezeket ma mint egyéni
erőfeszítéseket szokás nézni, s igen hatékonyan vesznek részt a társadalmi determináltságban
vagy mobilitásban. Sokkal inkább, mint a közösséghez tartozás (például felekezet, nemzet).
Tehát az értékek hierarchiája is megfigyelhető,

amelyben már a hagyományok nem

jelentenek a felemelkedéshez vagy az esélyek egyenlőségéhez vezető utat (KERTESI-KÖLLŐ,
2006).
Fontos összetevő a társadalmunkban még, hogy lezajlott egy jelentős generációs és
képzettségi átrendeződés, ami azt jelentette, hogy azonos generációkon belül nagyobb
képzettségi különbségek alakultak ki, és azonos képzettségeken belül szűkültek az
életpályaelőnyök (vagyis a munkaerőpiaci tapasztalat hosszával növekvő bérelőnyök).
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Megfigyelhető a technológiai fejlődés és az oktatási (elsősorban a felsőoktatási) expanzió
versenyfutása a világban. A rendszerváltás táján egy sor új ágazat jelent meg a kezdetekben
viszonylag magas jövedelmezőséggel. Jellemzően, volt és van egy folyamatos versenyfutás az
oktatás és a munkaerőpiac között. Nemzetközi vizsgálatok szerint a XX. században ezt a
másutt is jelenlevő versenyfutást általában az oktatás nyerte, remélhetőleg ez Magyarországon
is így lesz. Tehát az egyén számára az iskolázottságba történő beruházás jövedelmező lehet.
Ha ez a beruházni való tőke rendelkezésre áll. Nagyon kicsi azoknak az aránya, akik az elitbe,
a minden szempontból a magyar társadalom fogyasztási mintáitól eltérő társadalmi csoportba
tartoznak, míg a deprivált szegény rétegek aránya nagyon magas. Az egyes csoportokba való
bejutás esélykülönbsége az egyes iskolázottsági szintek között nagyon nagy. A magasabb
jövedelemmel kecsegtető, sikeres életvezetésre a felsőfokú iskolai végzettségűeknek
elsöprően magasabb az esélye, mint az alacsony iskolázottságúaknak. A kilencvenes évek
folyamán Magyarországon az azonos generáción belül nagyobb képzettségi különbségek
alakultak ki, azonos képzettségi különbségeken belül pedig leszűkülő életpályaelőnyöket
láthattunk. Bizonyosan az iskoláskorú generációk létszámának csökkenése, valamint a
felsőoktatás küszöbén állók végleges vagy időleges elvándorlása miatt tovább fog növekedni
a felsőoktatás iránti kereslet. Várhatóan ennek pozitív hatása lesz az esélyek egyenlősége
szempontjából. Nő az iskolázottsági szint, de minőségi romlás léphet fel a munkaerő-piacra
való kilépéskor. Várhatóan, ha az oktatáspolitika nem avatkozik bele, folytatódik az oktatási
rendszer belső differenciálódása. Egyfelől további horizontális differenciálódás várható,
erősödni fognak az egyes iskolaszinteken belül a különböző minőséget produkáló
intézmények közötti különbségek. A következő években, évtizedekben már nem arról kell
majd beszélnünk, hogy a különböző társadalmi rétegeknek milyen esélyeik vannak a
felsőoktatásba való bekerülésre, hanem arról, hogy a felsőoktatáson belül létrejövő elit és a
közepes és kevésbé elit iskolákba milyen eséllyel jutnak be a különböző társadalmi rétegekből
származó gyermekek. Az iskolaszerkezeten belüli vertikális differenciálódás már eléggé előre
haladt az elmúlt években. Ha az egységesítési törekvések arra irányulnának, hogy ez ne
folytatódjon tovább, és ne kerüljenek át még korábbi életszakaszokra azok a döntési pontok,
ahol eldől a gyermekek további sorsa, az oktatásban végbemenő változások egy részével
egyet lehetne érteni. Ám a tendencia nem erre mutat: e pillanatban a nyelvismeret,
szakismeretek, valamint az ezek konvertálását elősegítő kompetenciák értékelődnek újra, és
ez a folyamat bizony átrendezi a munkaerőpiacon már ott levők relatív pozícióit is (KERTESIKÖLLŐ, 2001). Bár kutatásunkkal a tanulás társadalmi hatásainak apró szeletét érintettük,
mégis látszik, hogy az oktatás nem pusztán gazdasági és munkaerő-piaci hatása miatt jelentős.
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A vizsgálat kiindulópontja szerint a gazdasági aktivitás és magatartás társadalmilag és
politikailag is beágyazott. Tehát a tanulás hatása túlmutat a gazdaságon mérhető hatáson.
Ezért más területeken is érdemes volna kutatni, ilyen az egészség vagy aktív állampolgárság,
ezen belül is a szülők iskolázottságának hatása a fiatalabb generációkra vagy a társadalmi
mobilitásra (VASS, 2005). Ma, 2017-ben, kijelenthetjük, hogy az oktatás decentralizálása,
majd jelen pillanatban is folyó centralizálása nem csökkenti, hanem elmélyíti az
egyenlőtlenségeket az oktatási rendszeren belül. Az egyenlőtlenségek szükségképpen
vezetnek szakmapolitikai konfliktusokhoz is, melyek gazdasági eszközökkel nem kezelhetők.
A tudáshoz való hozzáférés átrendeződése az elmúlt évtizedekben lényegében úgy zajlott le,
hogy a szerkezetváltó iskolák, illetve a nem önkormányzati-, majd nem állami fenntartású
iskolák komoly előnyre tettek szert. Az iskolák fenntartói lényegében gazdasági szereplők,
amelyek válogathatnak minden értelemben (RÁDI, 2015). Időzzünk el ezeknél a
gondolatoknál: a magyar társadalomban jelen lévő és jellemző a verseny és együttműködés
kettőssége. Az intézmények egyrészt rendkívül éles versenyben vannak egymással a
tanulókért, másrészt az azonos értékelő indikátorokkal végzett minősítő és tanfelügyeleti
eljárások miatt együttműködésre kényszerülnek, hogy működésük hatékonyabb legyen. Mind
az egyén, mind az iskolák esetében a szakértők és a tanfelügyelet vizsgálja az innovatív erőt, a
pedagógusok osztálytermi munkáján kívül egy szűkebb közösségben betöltött szerepüket és
nem utolsó sorban a gyakorlatuk megosztására való törekvést. Az innovációk, jó gyakorlatok
felfedezése és disszeminálása lehet a kulcsa annak, hogy ezek a létező egyenlőtlenségek
valamiképpen mégis egymást szolgálhassák. Így – közvetve – a leendő munkavállalók
kompetenciáit bővítsék.
Újítani egy tevékenységet – a pedagógiát is – általában addig nem létezett vagy föl nem
használt cselekvési programok bevezetésével lehet. Azt fogadhatjuk el döntő kritériumként,
ha a pedagógus és a tanuló viselkedése egyaránt változik. Ám a pedagógiai újítás minőségét
az eredmény jelzi vissza. Vitatott eredményt hoz, ha eddig érvényes paradigmán belül
gondolkodunk, tehát kialakult filozófiával bíró intézményeket, tanterveket, tankönyveket
csiszol az innovátor, még akkor is, ha fontos részletek hozzáadásával teszi mindezt. A
pedagógiai innováció valódi iránya az, amikor magáról a pedagógiáról vesznek le bizonyos
korlátozásokat (FAZEKAS – HALÁSZ, 2012). Ez még nem szükségképpen paradigmaváltás, de
egyfajta lépés abban az irányban. Az axiómák érvénytelenítésével jutunk el tágabb területre,
ahol a továbbiakban újonnan bevezetett logikus megszorítások révén vagy új pedagógiai
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részdiszciplínákhoz jutunk, vagy – szükség esetén – akár vissza is térhetünk a kiinduló
pedagógiai elvrendszerhez, amelynek története és definíciója van.
Az értekezésben bemutatandó fejlesztésbe bevonható volt a pedagógusok meghatározott
közössége. Fejlesztőként és implementáló intézményi, innovatív pedagógusként. E
fogalmakat - implementáció, innováció - a 2. fejezetben definiáljuk. A fejlesztésben részt
vevő pedagógusokat azonban ezen a helyen mutatjuk be azért, mert a disszertáció írója e
fejlesztői csoport tagja volt. Az oktatási programcsomagokat fejlesztő csoport összeállításakor
az alternatív világ képviselőin kívül olyan pedagógusok bevonására törekedtek a fejlesztés
vezetői, akik az ország bármely régiójában a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
fejlesztésével foglalkoztak, projektorientált oktatást folytattak vagy más, nyílt oktatási
elemmel kísérleteztek. Közös jellemzőként említhető még, hogy a fejlesztői csoport a
képességeket és a tudást nem egymás ellentéteként határozta meg, hanem olyasmit gondolt
minden tagja, hogy a kialakult, s jól használható képességek segítségével tudunk új ismeretek
birtokába jutni. A meglévő, lehorgonyzott ismeretek segítségével lehet újfajta képességeket
alakítani. A Nemzeti alaptantervet annak tekintette, aminek készült: a legfelsőbb tartalmi
szabályozónak (PERJÉS – VASS, 2008).
A Nemzeti alaptanterv bevezetése 1995-ben nagy lépés volt. Igazi újítás. A revíziók során
született változatok élete, beépülése, gyakorlati megvalósulása dokumentálásra szorul.
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2. Koncepcionális háttér

A vizsgálatokat megelőzően érdemes megemlíteni néhány olyan tényezőt, mely
alapvetően meghatározza a nemzeti oktatáspolitika tágabb gazdasági környezetben történő
működését. Az oktatást mint alapszolgáltatást, folyamatként érdemes elképzelni, ugyanakkor
a pénzügyi háttere mégis csak ciklusokra, és az ezekhez rendelt feladatok szakaszaira
bonthatók. Ez így van abban az esetben is, amikor állami és/vagy más fenntartói
finanszírozásban gondolkodunk, s akkor is, amikor külföldi pályázati forrásokból származik a
feladatok pénzügyi feltételrendszerének biztosítása. Mind az NFT HEFOP1, mind a máig tartó
ÚMFT TÁMOP2 így finanszírozódott. Ez utóbbinak is több szakasza különíthető el, más és
más célokat szolgáltak. Érdekes lehet ez éppen azért, mert például a tananyag-fejlesztés már
megtörtént 2004-ig egyféle koncepciót szolgálva, s megtörténik 2013 – tól megint, másféle
célt szolgálva. Lehetne ez mind egymás mellett élő koncepció, ám mégsem így történik
napjainkban Magyarországon. Az európai trendek megjelenése a közoktatásban - valójában –
globális trendek, túlmutatnak Európa határain. A 2000-es évek elején, közepén, a procedurális
képességekbe vetett hit előcsalta a kompetencia alapú oktatás szükségességét, új tartalmat
adva a fogalomnak, s az oktatásnak is. A keresés fontossága, a megtalálás képessége és nem a
memorizált, deklaratív tudáselemek túlsúlya uralta a pedagógiai gondolkodást, teret engedve
az infokommunikációs technológiák bevezetésének már az alapfokú iskoláztatásba. A 2017
szeptemberében kezdődő tanévben újra a papír alapú taneszközök támogatott megjelenését
élhetjük át, ezek kiegészítéseként jelenik meg a digitális tananyag. Tíz év alatt nem léptünk
előre ezen a területen. Talán a tankönyv- és taneszköz piac szűkülése jellemzi, hogy a
sokféleség már nem jellemzi az oktatás körüli piac egyetlen szegmensét sem.
Bár az oktatás működése gazdasági szempontból azáltal is speciális, hogy az egymástól
elváló két sikerfogalom, a pedagógiai - szakmai és gazdasági siker közt nem teremthető
egyértelmű kapcsolat, mégis tudjuk, hogy létezik az egymásrautaltság. Az Európai Unióhoz
való csatlakozásunkkal azt vállaltuk, hogy a már tudott hiányosságainkat, a közös zsidó–
keresztény és nemzeti értékeink megtartásával, felszámoljuk egy gazdasági közösség tagjai
leszünk. Erre az akkori oktatási miniszter stratégiai közösséget is alkotott más uniós
nemzetekkel: a fejlesztéseket kipróbálva, az innovációkat megosztva, a megtett lépések
1
2

Nemzeti Fejlesztési Terv – Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program
Új Magyarország Fejlesztési Terv – Társadalmi Megújulás Operatív Program
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eredményeit mérve, jelentéseket készíttetve az előrehaladásról, illetve a szükséges
korrekciókról (legutóbbit lásd: Education for All 2015 National Review: Hungary, valamint
Education and Training Monitor 2016: Hungary) (1).
Az 1960-as évek közepétől tudnak a magyar közoktatás politikai döntéshozói a
lemaradásunkról (TORGYIK, 2004). Az 1970-es évektől részt vettünk nemzetközi mérésekben
(történtek is fejlesztések). Az elmozdulás csak a 2004-ben bekövetkező fejlesztési ciklus után
mutatható ki. Elindult tehát ekkor az a folyamat, amely az Európai Unió forrásait
felhasználva, uniós polgárokat nevelhetett volna Magyarországon. A XXI. század elején
történt HEFOP (majd folytatásaként a TÁMOP) - pályázati befektetések tapasztalatait, tehát a
kompetencia alapú fejlesztés kidolgozását, bevezetését vizsgálva azt mondhatjuk, hogy
megvolt ennek a lehetősége.

2.1. A kompetencia értelmezése
A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki. A Pedagógiai
lexikon szerint „alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak
benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők” (VAJDA, 1997, idézi
VASS, 2009). A fogalom értelmezése nem egységes, a tudáshoz való viszonya szerint ad
definíciókat a Nemzeti alaptanterv is. Egyrészt úgy említi, mint a tanterv taxonómiáját
meghatározó szakmai elkötelezettséget. A kompetencia alapú tanterv hátterében egy olyan
személyiségelmélet húzódik, amely a személyiség fő alkotóelemeiként a kompetenciákat
(személyes, kognitív, szociális és speciális kompetenciák) jelöli meg, és – azokat
komponensrendszerekként értelmezve - komplex képességek, képességek, készségek és rutinok
hierarchikusan felépített rendszerét használja (CSAPÓ, 2008). A második értelmezés szerint az
ember által elvégezhető tevékenységekhez, megoldható feladatokhoz köti a kompetenciákat
(valaki kompetens valamilyen tevékenységgel összefüggésben, ha képes megoldani az ahhoz
a tevékenységhez tartozó szokásos feladatokat). A tantervben e kompetenciák, továbbá
fejlesztési feladatok, tevékenységek, képességek és készségek kapnak szerepet, mindig
feltételezve mögöttük egy tudásrendszert is. A harmadik értelmezés a kognitív pedagógiai
szakirodalomban jelenik meg: a kompetencia a "tudásnak arra a formájára utal, amelynek
elsajátítása természetes közegben, életszerű tapasztalatok révén történik, és így alkalmazása
is természetes könnyedséggel és hatékonysággal valósul meg. Hasonlóan ahhoz, ahogy az
anyanyelvet megtanuljuk, majd végtelenül sokféle gondolat megfogalmazására alkalmazzuk"
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(CSAPÓ, 2002). Ebben a tekintetben a kompetencia az értékes, érvényes, hasznosítható tudás
egyik kategóriája.
A Nemzeti alaptanterv műveltségterületi tartalmainak kidolgozói az Európai Unióban
elfogadott értelmezéshez igazodtak, tehát egy negyedik elméleti megközelítést próbáltak
gyakorlattá alakítani: a vonatkozó ismeret, képesség és attitűd rendszerét tekinti a
kompetencia definíciójának (VASS, 2004).

2.2. Az innováció értelmezése a pedagógiában
A kompetencia alapú oktatás, fejlesztés innovációként került a magyar pedagógia
világába. Az innováció tulajdonképpen egy pedagógiai rendszer megalkotása, s annak
bevezetése, tehát implementálása volt a fent említett pályázati forrásokból. A Nemzeti
alaptanterv mint tartalmi szabályozó adaptív megvalósítását biztosította a kompetencia alapú
programcsomagok helyi szintű megjelenése.
A tudomány és a gazdaság világában, valamint a mindennapi életben is gyakran
használatos az innováció fogalma, melyet a hétköznapi szóhasználatban az új ötletek, új
eszközök bevezetéséhez, használatához, egy folyamat, rendszer megújításához kötünk
(PALÁNKI, 2007). Az innováció jelentheti a dolgok átalakítását, megújítását, új termékek,
produktumok létrehozását. Mindenképpen tartalmazza a változás mozzanatát (PALÁNKI,
2007). A fogalom meghatározásakor fontos figyelembe venni azt a kulturális és történeti
kontextust, melyben vizsgálódunk, mert ami az egyik társadalmi környezetben innovációnak
minősül, lehet, hogy a másikban nem az. Schumpeter (1939, 1980, idézi: SAMUELSON NORDHAUS, 2000) a termelési tényezők vonatkozásában foglalkozik az újítás, innováció
fogalmával. Azokat az ugrásszerű, minőségi változásokat tekinti innovációnak, melyek a
fejlődés mozgatórugói. Az új kombinációk létrehozása mindenekelőtt a gazdaságban és a
társadalomban meglévő energiák, eszközök és tudásbázis újfajta egyesítését, egymáshoz
rendelését, valamint a gazdaság meglevő termelőeszköz-állományának, kapacitásainak és az
emberi képességeknek új módon, a megszokottól eltérő célokra történő alkalmazását jelenti.
A kulturális változások terjedésével kapcsolatban Tarde (1903, idézi FISCHER és

TRSI,

1990)

két fontos összetevőre, az invencióra, vagyis az új gondolat megszületésére, és az imitációra,
vagyis az utánzásra hívja fel a figyelmet. Véleménye szerint az újítások az adott társadalom
elitjének körében születnek, és koncentrikus körök mentén terjednek az utánzás, másolás,
vagyis imitáció révén. A kezdeti lassú terjedés idszakában a befogadók száma kicsi, de
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amennyiben az újítás egybeesik vagy közel áll az adaptálók értékeihez, normáihoz,
érdekeihez, ezt a szakaszt fellendülés követi. Ezután lelassul, majd le is állhat a növekedés,
tehát a folyamat egy normál S-görbével írható le (DESSEWFFY - GALÁCZ, 2003). Az innováció
folyamatával, mechanizmusaival kapcsolatban Kline és Rosenberg (1986, idézi CHIKÁN,
2003) a láncszemmodellben azt fejti ki, hogy az innováció során hangsúlyos szerepe van az
egyes fázisok közötti állandó visszacsatolásnak, tehát a folyamat nem lineáris. Az innováció
szinte végtelen folyamat. A láncszerűen felépített modellt igyekszik teljesebbé tenni az
innovációs kör modellje, melyben a folyamat elemei megegyeznek az előző modell elemeivel,
de fontos tényezőként szerepel az egyes elemek akár egyidejű jelenléte, egymásra gyakorolt
hatása, tehát a kölcsönhatások rendszere.
Rogers (1995) diffúziós elméletében az innovációt olyan gondolatként, gyakorlatként
vagy tárgyként definiálja, amelyet az egyén vagy más alkalmazó újnak értékel (CHIKÁN,
2003). Az innovációs folyamat fázisai a felismerés, a lehetséges problémák feltárása, az
ötlettől a megvalósításig történő fejlesztés, az üzleti alapokra helyezés, és végül a terjesztés és
adaptálás (CHIKÁN, 2003). A diffúziós folyamatban fontos összetevő maga az újítás, azok a
kommunikációs csatornák, melyek az elterjedésében szerepet játszanak, az idő, mely alatt a
változás végbemegy és az adott társadalmi rendszer. Meglátása szerint az adaptálás ütemét
jelentősen meghatározza, hogy a potenciális felhasználók szempontjából az adott újítás
rendelkezik-e a következő tulajdonságokkal: relatív előny, kompatibilitás, a kipróbálhatóság
mértéke, komplexitás, megfigyelhetőség. Rogers az innovációs folyamat három típusát
különbözteti meg (idézi CHIKÁN, 2003). A folyamatos megújítás egy már meglévő termék
megváltoztatása, az előzőekhez képest új módon való alkalmazása. A dinamikusan változó
újítás jelentheti a termék jelentős megújítását vagy radikális átalakítást, melyet a felhasználók
a már meglevő ismereteik birtokában tudnak alkalmazni, használni. Az ugrásszerű innováció
esetében olyan mértékű a változtatás, hogy a fogyasztóknak teljesen új használati módot kell
megtanulni. Rogers a potenciális felhasználókat öt kategóriába sorolja a szocioökonómiai
státusz, a kommunikációs viselkedés és a személyes jegyek alapján. Az általa felállított
ideáltípusok a következők: újítók, korai adaptálók, korai többség, kései többség és lemaradók
(idézi CHIKÁN, 2003). Az újítókra jellemző a kockázatvállalás, a széles kapcsolatrendszer.
Általában rendelkeznek az anyagi, a technikai forrásokkal és a szellemi tőkével. Kapcsolataik
révén ők azok, akik másokat is bevonnak a diffúziós folyamatba. A korai adaptálók a
társadalom meghatározó személyiségei, és ebből adódóan a többiek számára mintát, mércét
jelentenek. Az átlagnál többnyire magasabb társadalmi státusszal és iskolázottsággal, és
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nagyobb jövedelemmel rendelkeznek. A korai többség tagjai az előzetes tapasztalatok alapján
döntenek a csatlakozásról, ritkán foglalnak el a társadalomban meghatározó, irányadó
pozíciókat. A kései többséget gazdasági vagy szociális szükséglete ösztönzi az újítás
adaptálására. A lemaradók igen nehezen fogadják el az újításokat, mert ragaszkodnak a
kialakult viszonyokhoz, gyanakvással fogadják a változásokat, kerülik a bizonytalan
helyzeteket (idézi CHIKÁN, 2003).
Az utóbbi évtizedekben a fogalom multidiszciplináris értelmezésére került sor, és szinte
nincs is olyan társadalomtudomány, amelynek ne lenne érdemi mondanivalója az innovációról
(GÁSPÁR, 1998). Az iskolai innováció Gáspár László (2002) alapján célirányos, szakszerű,
intenzív fejlesztő tevékenység. Hatására a szervezet, a struktúra, a működés, a technológia, a
„termék” (szolgáltatás), az elterjesztés, a felhasználás megújul. Az innováció kiindulópontja
az új lehetőség felismerése, végpontja pedig a felhasználói kör által elismert, sikeres
megvalósítás. Az innovációs lánc lépései Gáspár (2002) szerint a következők: az új
felismerése, gyakorlati kipróbálása, viszonylag széles kör adaptációja, a kísérleti és adaptációs
tapasztalatok elemzése és általánosítása, modelljegyek megállapítása a szükséges korrekciók
figyelembe vételével, tömeges bevezetés, korrekciók a felhasználói visszajelzések alapján.
Fullan (2001) az innovációs folyamatban az egyes események meghatározott sorrendjét
hangsúlyozza, mely szerint az innováció első fázisa a bevezetés időszaka, amikor
elhatározzák, hogy megújítják a működő gyakorlatot. A második fázis az implementáció, a
megvalósítás időszaka. A harmadik fázisba a megújított gyakorlat fenntartása, folytatása,
mindennapi alkalmazása tartozik. Az innováció tehát olyan változás, változtatás, amelynek
célja a kialakult gyakorlat meghaladása, a fennálló rendszer, módszer, eszköz, termék
fejlesztése, pozitív irányú befolyásolása. Olyan alulról vagy oldalról induló folyamat, mely a
„célkitűzés-hatósági értékelés-bevezetés” helyett a „felvetik-kigondolják-terjed” evolúció
mentén írható le (idézi DOBOS, 2002). Kezdeményezői a reálfolyamatokkal közvetlen
kapcsolatban levő, a szüntelen változó gyakorlat kívánalmaival lépést tartó személyek. Az
innovációs folyamat lételeme a hálózat, a partnerség. Ahhoz, hogy terjedni tudjon, szükség
van az innovációt támogató, kipróbáló, fejlesztő egyénekre, intézményekre, intézmények
hálózatára, amely lehet virtuális hálózat is. Az innováció sikerét a használhatóság,
hasznosság, vagyis a változtatás, átalakítás elfogadása, terjedése, beépülése mutatja,
legitimálja. Eredménytelensége a visszautasításban, a régi mechanizmusok változatlanul
történő alkalmazásában érhető tetten. Értékelése folyamatos, a visszacsatolásokon keresztül
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történik. Az innovátorok, még ha látens módon is, de megkérdjelezik a működő rendet,
felfedik a hiányosságokat, tehát érzékelik a problémákat, igényük van a változtatásra,
próbálnak egyezkedni, megfogalmazzák a jövőre vonatkozó elképzeléseiket, megoldási
javaslatokat készítenek és próbálnak ki. Az innováció mikroszinten zajló fejlesztés, azaz nem
átfogó modernizációs eljárás, tehát meg kell különböztetni a reformtól, mely makroszintű,
felülről lefelé irányuló, többnyire hatósági, adminisztratív döntés hatására indított folyamat
(DOBOS, 2002). A tizenegy összetevőből, melyet Dobos Krisztina a pedagógiai innovációról
(2002) megállapít, számunkra az egyik fontos tényező a folyamat értékének meghatározása.
Az innovációk esetében a folyamat, tehát a fejlesztés, kipróbálás, korrekciók, elterjedés a
„lelke” az innovációknak. A reform esetében a döntő momentum a változás elérése a lényeg
(DOBOS, 2002). Az értékelésben is eltérést mutat a két jelenség, hiszen az innovációra a
folyamatkövető értékelés, a formálás dominanciája a jellemző. A sikeresség kritériuma az
elterjedés, az eredmények hálózatba történő visszacsatolása. A reform esetében a sikeresség
attól függ, hogy milyen mértékű a változás (DOBOS, 2002).
A továbbiakban az innováció fogalmát pedagógiai szempontból kívánjuk meghatározni.
Ahogyan a nemzetközi gyakorlatban, úgy a hazai kutatásokban is gyakori, hogy nem
vizsgálják szisztematikusan az innovációs folyamatot, hanem összegyűjtik, leírják a „best
practice” körébe sorolható innovatív gyakorlatokat, és követendő, vagy követhető példaként
tárják azokat az oktatás résztvevői elé. Megfontolandó azonban, hogy a „jó gyakorlat”
minden esetben innovatív gyakorlatot jelent-e. A pedagógiai innovációra vonatkozó kutatások
áttekintése alapján megállapítható, hogy a nemzetközi vizsgálatok többnyire elméleti
megközelítésből kiindulva igyekeznek feltárni az

innovációs folyamat jellemzőit,

mechanizmusait (KOZMA és MCGHEE, 2003; FORKOSH-BARUCH és TSAI, 2005). Vizsgálják az
innováció fázisait, szintjeit, az innovációban résztvevők típusait, egyrészt a mikroszinten, a
pedagógiai gyakorlat szempontjából (BAKKENES és TRSI, 2010), másrészt pedig makroszinten,
intézményi, szervezeti, stratégiai megközelítés alapján (FORKOSH-BARUCH és
BAKKENES és

TRSI,

TSAI,

2005;

2010). A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok felhívják a figyelmet a

kulturális különbségek jelentőségére, amelynek következtében lényeges eltérések vannak a
pedagógiai innovációs folyamat bevezetése, implementációja, fenntartása, alkalmazása során
(BAKKENES és

TRSI,

2010). A hazai kutatások tényfeltáró jelleggel írják le az innovációs

gyakorlatot (KÖPECZI-BÓCZ és

TSAI,

2009; BARÁTH, 2014), az innovációra vonatkozó,

többségében az iskolavezetők és a pedagógusok önreflexión alapuló nézeteit (BARÁTH, 2014).
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Az értekezésben a NAT-ot reformnak tekinthetjük, hiszen felülről kezdeményezett, az
egész oktatási rendszerre ható változást kívánt elérni (VASS, 2005). A kompetencia alapú
oktatás, fejlesztés pedig innovációk sorozata, hiszen egyfelől változás, változtatás egy állandó
kialakult gyakorlaton, illetve gyakorlathoz képest, másfelől alkalmazkodás is egy szüntelenül
változó gyakorlathoz. A döntően alulról-oldalról kezdeményezett változtatás korlátozottan
igaz, de a hálózatosodás, a mentorálási út mindenképp oldalról történő kezdeményezésnek
számít. A szakmaközeliek, a reálfolyamatokkal közvetlenebb kapcsolatban lévők - a fejlesztői
csoport tagjai - adták meg az újítások irányát. A pályázati keret a rendszer egészét nem, ám
egy reform eléréséhez kritikus tömegű intézményt, azok pedagógusait és tanulócsoportjait
vonta be kipróbálásba, majd a megvalósításba - eredendően – önkéntes módon. Az
innovációktól idegennek tűnő elem azonban, hogy a legitimizációt éppen az a Nemzeti
alaptanterv

mint

tartalmi

szabályozó

adta,

ami

oktatáspolitikai

kezdeményezés,

szakmapolitikai rendelkezés volt. Tehát nem a beválás adta a legitimizációt (HALÁSZ, 2012a).
A kompetencia alapú programcsomagok adaptálhatósága létrejöhetett, de az értékelhetőség,
az eredményesség megállapítása késve történhetett csak. A kompetencia alapú fejlesztéssel
egyidőben zajlott az országos kompetenciamérések eszközeinek, standarjának kidolgozása, az
érettségi vizsgakövetelményeinek átalakítása (VASS, 2005).
A decentrális okatáspolitikai környezetben a reformok megvalósítása ösztönző erőkkel
történhet, innovációk sorozataként írható le (KOVÁCS és

TRSI,

2012). A centrális

oktatáspolitika aktív beavatkozóként előír, finanszírozza a feladatokat, s ellenőrzi azok
végrehajtását (HALÁSZ, 2001). Az innovatív intézmények egyik jellemzője, hogy az első,
komoly változást, szerkezeti átalakítást is igénylő újítás után minden további - hasonló folyamat, kisebb átalakítást és szemléletváltást igényel. Tehát az egyszer már „megmozduló”
intézmény, sokkal könnyebben jut el egy újabb innovatív folyamat küszöbére; s minden
átalakulás egyre kisebb érzelmi és valóságos amplitúdóval jár mind az intézmény szervezete,
mind erőforrásai szempontjából (HEYNE és TRSI, 2004). A kreativitás az első mozzanat, amely
sokkal könnyebben táptalajra talál abban az intézményben, ahol a szervezet belátta, hogy
haszonnal járt az első átalakulás. Tehát az innovációs folyamat egyik első állomása maga a
kreativitás, vagyis az alkotóerő, új ötlet, elképzelés, ebből kialakul a meghatározó koncepció,
amely valósággá válik. A kreativitás a produktivitást szolgálja ebben az alig algoritmizált
folyamatban (HEYNE és

TRSI,

2004). Az állami iskolákban, egy központosított oktatási

rendszerben ezek az innovatív utak értelmüket vesztik. Sem a működési költség
befolyásolása, sem az eredményesség, s tágabb értelemben, a hatékonyság sem cél. A cél az
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lesz, hogy a közműveltségi tartalmat teljesítsék az intézményben dolgozó pedagógusok, s
higgyenek abban, hogy az ehhez rendelt pedagógiai dokumentumok, eszközök valóban
szolgálják e tartalmak tudásként való megjelenését. Abban is hisznek a szakképzettségük
szerint értelmiségi – tehát nem csak művelt, de alkotó - emberek, hogy ezek a tartalmak
biztosan szolgálják az élethosszig tartó tanuláshoz való képességek és attitűdök fejlesztését,
alakítását. A mostani szabályozás mind a projektorientált tervezést, mind a 45 perces
időkeretek fellazítását megnehezíti, részben a munkaidő és óraszám elosztás miatt, részben
lehetetlenné teszi a minden műveltségterületen - kötelező módon – megjelenő közműveltségi
tartalmak adott évfolyamon való feldolgozását. E két alapvető elem – a tömbösítés és a
pedagógiai projektek – fontos részei voltak az innovációnak. Ezek a megoldások azonban
segítették a természetes tanulási folyamatokhoz való közelítéseket, pozitív attitűdöket
alakítottak ki - legalább - az adott téma iránt. A tanulás és a tudás egy-egy fontos ismérvét
biztosították. Szabadságot, párbeszédet és közös tervezést igényeltek mind a pedagógusok
mint kollégák, mind a pedagógusok és a tanulók, mind a tanulók és tanulók között. Nyílt
elemként, tehát a HEFOP – pályázatok idején jó gyakorlatként, a TÁMOP – pályázatokban
már kötelező elemként láttuk viszont az előző pályázati kör saját fejlesztéseinek kereteit. A
köznevelési reform visszautalta ezeket a nyílt elemeket, ahonnan elindultak: az alternatív
iskolák világába3.
Az állami iskolákon kívül azonban léteznek az úgynevezett együttműködésen alapuló
tanulást előnyben részesítő oktatási intézmények, amelyek piaci konkurensei mind az állami,
mind az egyházi fenntartású iskoláknak. Ezek, a fent már említett, reformpedagógiai
gyökerekkel rendelkező, vagy ezeket vegyítő, tehát modern alternatív iskolák (TORGYIK,
2004). Témánk szempontjából fontos szereplők a közoktatás első pályázati köréből elsősorban
jó gyakorlatuk, tehát példaértékük miatt kizárt intézmények. Igen ambivalens a viszonyuk a
közoktatással, közneveléssel – hisz példák és megvetés alanyai egyszerre -, s ez elsősorban a
szociális kompetenciák fejlesztése és a korszerű tanulási környezet megteremtéséből ered. A
heterogén összetételű családokból érkező tanulók jól reprezentálják egy munkahely

3

2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL. (2011).

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2011&szam=162
utolsó letöltés: 2017szeptember 23.
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heterogenitását is. A sokféleség mint lehetőség és nem mint probléma (baj) merül fel az
alternatív iskolákban, ahogy a termelési folyamatokban is ösztönző erő lehet.
A kompetencia alapú oktatás, fejlesztés pedagógiai innovációs szerepet kívánt
betölteni a magyar közoktatásban (/SZERK./ ZSIGOVITS, 2008). Az egyén szintjén kívánta a
változást, újítást megvalósítani, mikroszinten kívánt hatni, azért, hogy mezo- és makroszintű
változás történhessen, illetve a változás folyamatos lehessen. Azonban, ha a rogersi
terminológiát használjuk, akkor ugrásszerű változással kezdődött a kompetencia alapú
programcsomagok mint innovációk bevezetése, majd elmaradt a folyamatos megújítás vagy
akár a dinamikusan változó újítás.
A kompetencia alapú fejlesztés pályázatával az oktatásirányítás a leendő magyar
munkavállalók piacképességének növelése céljából, a Nemzeti alaptanterv 2003-as
implementációjával kívánt megjelenni a 2005. év szeptemberétől, felmenő rendszerben. A
biztonságos pályáztatás érdekében a pályázati kiírás azoknak az óvodáknak, alap- és
középfokú oktatási intézményeknek szólt, amelyek vállalkoznak a "Pedagógusok és oktatási
szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira" című központi
programja által kifejlesztett kompetencia alapú oktatási programcsomagok, módszertani
eljárások, digitális tartalom befogadására és a bevezetésükkel kapcsolatos feltételrendszer
megteremtésére, az új pedagógiai eszközök és eljárások elsajátítására, majd tanórai
alkalmazására. Intézményenként legalább 6 pedagógus (óvodák esetében legalább 2
óvodapedagógus) számára biztosítható volt a pályázati keretből a modulárisan felépülő, két
tanév alatt 120 órányi képzés, továbbá az intézményvezetés számára biztosította a
szervezetfejlesztés költségét, beleértve a szükséges mértékű helyettesítési díjat is (/SZERK./
ZSIGOVITS, 2008). Az innováció folyamatában közvetlenül részt vevő intézmények
lehetőséget kaptak regionális szakmai hálózat kialakításában való részvételre, és a
pedagógusok ösztönzésére tantervük átalakítására, az adaptációban végzett szakmai
munkájukért. Az intézmények számára biztosítható volt a digitális tananyagtartalmak,
programok felhasználásához szükséges feltételrendszer, valamint a programcsomagok és
egyéb szolgáltatások elérése is. A Humán Erőforrás-fejlesztés Operatív Program minden
szempontból felkészítést jelenthetett volna a kompetencia alapú oktatásra. Temészetesen nem
csak az európai munkaerőpiacon való megfelelés, hanem a versenyképesség is fontos cél volt,
egyfajta tudás alapú társadalom és gazdaság létrejöttének víziójával. A tudás – és
tanuláskoncepciók ezért kaptak jelentős szerepet a fejlesztésben (HALÁSZ, 2002). Már a
kiírásban megjelent, hogy az akkor jellemző, s nem különösebben eredményes, pláne nem
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hatékony frontális és zömmel lexikális ismeretközlő eljárásokat fokozatosan fel kellett
váltania az iskolarendszer egészére kiterjedő, kompetencia alapú nevelési, oktatási
módszertannak. A módszertani változást a digitális kultúra oktatási eszközrendszerének
alkalmazása kellett, hogy kísérje. Különösen nagy fontosságú volt a kisiskolás korban
elsajátított alapképességek és készségek, továbbá kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezek a
későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételeiként szolgálnak (/SZERK./ ZSIGOVITS, 2008).
Az utóbbi évtized mérései szerint a magyar diákok a fejlett országok többségében tanuló
kortársaikhoz képest gyengén teljesítenek az értő olvasás, a számolási, matematikai készségek
területén. Versenyhátrányban vannak az idegen nyelvismeretet illetően, és a szociális
kompetenciák fejlesztésére szolgáló oktatási környezet valamint az életpálya építés iskolai
feltételei sem optimálisak (KOVÁCS, 2004). A digitális kultúra közoktatásban történő
elterjedése ugyancsak elengedhetetlen a versenyképes tudás, a munkaerő-piaci boldogulás
szempontjából. Mindez indokolta a pedagógusok és az intézményvezetés felkészítésének
szükségességét a kompetencia alapú oktatás elterjesztése érdekében. Az intézmények
egymásra hatásában, sőt, társulásaiban gondolkodott a kiíró, ahol az intézményvezetőket
közvetlenül is bevonta a felkészítésbe.
A kurrikulumfejlesztési felfogás, implementációs megközelítés a HEFOP 3.1-es intézkedés
felfogása a rendszer interaktív folyamatként való értelmezését vallotta. A célokat központilag
kitűző program a fentről-lefelé (top-down) történő implementációs megközelítésre építve –
hiszen a programcsomagok a tervek szerint központilag kerültek kidolgozásra –, de a helyi
igények érvényesítésének lehetőségével és a már kialakult vagy a program során megszülető
helyi jó gyakorlatok, innovációk visszacsatornázásával ugyanakkor alulról-felfelé (bottom-up)
történő implementációs megközelítést is érvényesített (FAZEKAS – HALÁSZ, 2012). Jó
gyakorlatot várt rögtön a pályázat keretei között a kiíró, hiszen minden, a képzésbe vont
pedagógus számára kötelező volt a vállalt kompetenciaterülethez illeszkedő fejlesztési téma
kidolgozása

(például

projektterv,

tananyagfejlesztés,

tanári

segédlet,

a

fejlesztési

tevékenységhez kapcsolódó iskolán kívüli tevékenység) és gyakorlati megvalósítása. Ez
progresszív lépésnek tűnt, gyors szemléletváltásra, tanulásra, s új gyakorlat kialakítására,
annak dokumentálására és közzétételére kötelezte az intézményeket. Ehhez segítséget, képzést
adott, tehát: intézményenként legalább 6 pedagógus (óvodák esetében legalább 2
óvodapedagógus) módszertani továbbképzésen való részvételének forrását állta ilyen módon
az Európai Unió. A központi programban fejlesztett kompetencia alapú, digitális oktatási
tartalmakat használó nevelési, oktatási programcsomagok bevezetése volt a cél, valamint
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ígéretet tett a digitális taneszközök alkalmazására is minden bevonódott, bevont pedagógus és
intézmény.
A közvetetten bevontak az óvodáskorú gyermekek és tanulók. Az adaptáció több
elemű volt, hiszen a pályázati összegből megszerzett új eljárások, pedagógiai eszközrendszer
adaptálása, alkalmazása, a saját pedagógiai programba történő beillesztése és intézményen
belüli elterjesztése két kötelezően vállalt (szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai)
és egy szabadon választott kompetencia területen is meg kellett, hogy valósuljon. Ezeken
kívül

a

központi

program

által

biztosított

jó

gyakorlatok

(best

practice)

kompetenciaterületenkénti alkalmazását is meghatározta a pályázati kiírás. Az óvodák
számára természetesen az óvodai programcsomag alkalmazása történt.
Az ösztönzés nem volt elegendő a pedagógusok számára, ám az elnyerhető összeg – az
iskola világában – óriásinak számított: a beadható pályázatok száma intézményenként ugyan
csak egy lehetett, de annak a pályázónak, akinek a pályázata elutasításra került, annak
lehetősége nyílt arra, hogy a pályázati kiírás időtartama alatt újra pályázhasson. A támogatás
formája vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).
A pályázati kiírás a modern alternatív vagy reformpedagógiai gyökerekkel rendelkező
alternatív intézményeket - pedagógiai értelemben innovatív, de legalábbis sikeres
munkaerőpiacra termelő intézményeknek tartotta. A pályázatból ki nem zárta ugyan ezeket az
iskolákat, de a HEFOP-pályázat során nem jutottak támogatáshoz az alapítvány által
fenntartott intézmények. A TÁMOP viszont utat engedett a jó gyakorlatoknak, támogatta,
megosztásra késztette az alternatív műhelyeket is. Az innovatív működés gátját jelentette
azonban a 2011-ben megszülető törvény a nemzeti köznevelésről. A közműveltségi tartalmak
meghatározása

nem

ad

lehetőséget

az

európai

uniós

pályázatokban

fejlesztett

programcsomagok, helyi innovációk, horizontális oktatási konzorciumok, s ezek részeként
működő, az implementációt vállaló intézmények számára, így ezek az újítások megint csak az
alternatív pedagógiai intézmények gyakorlatában éltek, élnek tovább.
A HEFOP 2.1-es és 3.1-es intézkedések kapcsolódása az implementációs folyamat
során csak korlátozottan valósult meg. A TÁMOP lehetőséget teremtett arra, hogy a
horizontális célok teljesülése érdekében a komponensek szinergiáját a megfelelő tervezés és
előkészítés segítségével növeljék. Érdemes figyelembe venni, hogy a TÁMOP tervezésekor a

21

HEFOP lebonyolításáról szóló reflexió hiányos volt, hiszen a pályázat értékelési eredményei
feldolgozatlanok voltak (FAZEKAS – HALÁSZ, 2017).

2.3. Az implementáció az oktatásban
Ha az innováció pedagógiai rendszerként képzelhető el, akkor implementációjaként azt
a folyamatot értjük, amelyben a kifejlesztett pedagógiai rendszer elemeit a befogadó
intézmény megismeri, kipróbálja és saját pedagógiai gyakorlatába beilleszti. Magunk a
fogalom használata során a Falus Iván által leírt definíciót használjuk, miszerint „A
pedagógiai rendszer adott pedagógiai cél vagy célok elérése érdekében, adott pedagógiai
koncepció alapján kidolgozott hét elemű rendszer, melynek részei: pedagógiai koncepció,
tanulási-tanítási program, a tanulási-tanítási egységek leírásai, tanulási-tanítási eszközök,
értékelés és eszközei, pedagógusok felkészítési programjai, szakmai háttértámogatás”
(FALUS, 2012).
Az implementáció folyamata több szinten is elképzelhető. A Nemzeti alaptanterv
implementációja

(PŐCZE,

1995)

egy

oktatáspolitikai

döntés

megvalósítása.

A

kompetenciaalapú oktatási programcsomagok implementációs folyamata kapcsolódik a
Nemzeti alaptanterv implementációs folyamatához, de jellemzően egy központi szervezet
és/vagy pályázat által kikényszerített implementációs folyamat. Nem vált feltétlenül belső
iskolafejlesztésekből adódó implementációvá, és csak kis mértékben írható le az oktatási
piacon fellelhető pedagógiai rendszerek implementációjaként (VASS, 2004). Érdekessége volt
ennek az implementációs folymatnak, hogy szétvált a fejlesztői és alkalmazói feladat. A
Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) keretében, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
HEFOP 3.1. intézkedés célja, hogy elősegítse a közoktatás tartalmának és módszereinek
megújulását, megteremtse a kompetenciaalapú oktatásra való átállás alapjait. A központi
programban megvalósítandó feladatokat a SuliNova Kht., az Országos Közoktatási Intézet és
az Educatio Kht. konzorciumi együttműködéssel végezte.
A Nemzeti alaptanterv 2004-es implementációjánál úgy zajlott le, hogy a HEFOPpályázat keretében bevezetett kompetencia alapú oktatásba elsősorban a fenntartó vonta be a
résztvevő intézményeket. Az üzleti vállalkozás tehát a fenntartó érdekeltségének
megteremtésével kezdődött. A programok adásvétele után az intézmény ’hefopos’ lett, ezt a
brendet belépőnek tekinthette a további európai uniós pályázatok elnyeréséhez az adott
intézmény. A TÁMOP-pályázatok a nyílt oktatási modellek bevezetését tűzték zászlajukra,
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legalábbis az oktatási innovációk, ’jó gyakorlatok’ közül a nyílt oktatási elemek beépítését a
zárt oktatási struktúrába. Nyilván olyan intézmény esetén, amelyben már az innovációs
szándék megmutatkozott (’hefopos’), könnyebben hihető, hogy a nyílt elemek valóban az
intézmény sajátjaként jelentkeznek, a kötelező öt év után is szerves része marad a pedagógiai
programnak, mindennapi gyakorlatnak. A TÁMOP-pályázat érdekessége volt, hogy az
intézmények kapták az elnyerhető forrást, ám a fenntartó ugyanúgy az üzlet szereplője volt,
mert jogai nem csorbultak, kötelezettségei sem, amelynek következményeként az előző
pályázati körben kiemelt intézmények természetes módon partnerének tekintette a fenntartót,
az újonnan nyertes intézményeknek pedig megint csak be kellett vonni a fenntartójukat.
Látszólag nincs különbség a két pályázati kör kedvezményezettjei között, mégis van. A
TÁMOP-pályázatokban részt vehettek már az alternatív iskolák is, és nem utolsó sorban a
szegregátumokban található intézmények, melyek – bár a cél nem zárta ki a HEFOPpályázatok esetében sem a szegregált iskolákban tanító, tanulók körét – mindennél
szükségesebbnek érezték a pedagógiai megújulást. Mi volt a különbség? Amikor a fenntartó
volt a kedvezményezett (HEFOP), a saját munkatársai, gazdasági intézményei alkották
zömmel a projektmenedzsmentet, kisebb mértékben az erre szakosodott magánvállalkozások.
Az intézmények laza vagy szoros szövetségét, tehát magukat az oktatási vállalatokat a
fenntartó mint nagyvállalat működtette. A pedagógusok az adásvétellel a brendet nyerték, a
kiemelést, kismértékű finanszírozásban volt részük. Marketing értéke lett az adaptáló
pedagógusok számára is. Az intézményi kedvezményezettek esetén (TÁMOP) a
projektmenedzsment inkább külső cégekhez, gazdasági társaságokhoz kapcsolódott, gyakran
a fenntartó és az intézmény munkatársai kikerültek a menedzsmentből vagy igen csekély
létszámban képviseltették magukat. Tehát megerősödött az oktatásból élő piaci szereplők
jelentősége, de nem a pedagógusokhoz, intézményekhez, fenntartókhoz jutott a támogatás,
hanem a közvetítőkhöz. Legalábbis a források közvetítőihez. A gazdasági vállalkozások
megtartották saját arculatukat, valójában haszonélvezői voltak a pedagógiai innovációknak.
Az ütemezett cselekvési terv, kommunikációs és költségvetési terv maradt a fenntartó és az
adaptáló intézmény közös munkája, megegyezéssel születő egyezsége (/SZERK/FALUS ÉS TRSI,
2012). Az itt leírt folyamatban a fenntartó döntése a helyzetelemzést követően valósulhat
meg, a probléma leírása, a szakirodalom lista összegyűjtése, megismerése, az országos
kiterjesztésű választott program bemutatása és a választott adaptáló, majd implementáló
intézményben folytatott hospitálás tapasztalatainak (ha voltak) összegyűjtése, elemzése után.
Jegyzőkönyv születik a döntésről, ekkor kezdődik a fejlesztés vagy adaptálás, amelyet
fenntartói határozat követ (/SZERK/FALUS

ÉS TRSI,

2012). Abban az esetben, ha kész
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programhoz csatlakozik az intézmény, együttműködési megállapodásokat kell kötni az anyag
eladási, terjesztési jogával rendelkező szervezettel, ez esetben lehet ez az állam, az
oktatáspolitika irányítója. A feladatleírás, a felhatalmazások, a kommunikáció módjának
meghatározása a központi állami feladat.
Ha a tanulási-tanítási program adaptálásra kész, mint a mi esetünkben a Nemzeti
alaptantervi implementációjaként fejlesztett kompetencia alapú programcsomagok, ez azt
jelenti, hogy a cél és követelményrendszer világos, a tartalmi elemek és követelmények jól
kidolgozottak, az időkeret meghatározott és reális, a javasolt módszerek, eszközök elérhetőek.
A lektorok és a programgazda véleménye rendelkezésre áll, a szerzői jogok tekintetében már
megszületett az állásfoglalás. Tehát a tartalmi elemek csak akkor tekinthetők adaptálásra kész
anyagoknak, ha rendelkezésre állnak a tanulás-tanítási egységek, eszközök, a mérés-értékelési
elemek az egyes tanulási-tanítási egységekhez, a lektori vélemények (/SZERK/FALUS ÉS TRSI,
2012).
A tesztelés a folyamat szerves és meghatározó eleme, feltétele. Ennek el kell készíteni
az ütemtervét, amelyhez költségvetés társul. A tesztelésben résztvevő tanulócsoportok,
pedagógusok listája, egyéb emlékeztetők és jegyzőkönyvek elkészítése (például a tantestületi
döntésekről), a bemeneti mérések elvégzése és dokumentálása, majd tájékoztató anyagok
készítése a tantestület, a fenntartó és a nyilvánosság számára. Az implementációra rövidebb
folyamat írható le, hiszen az adaptációs munka része az implementációnak (/SZERK/ FALUS ÉS
TRSI, 2012).

A nyilvánosság, az arculat megmutatása mindkét folyamat jellemzője.

A 3.1. intézkedés logikai szerkezete az volt, hogy a 3.1.1. program a fejlesztést, a
3.1.2. program a tesztelést, a 3.1.3. program a bevezetést, a 3.1.4. program pedig a terjesztést
és a támogató környezet kialakítását célozta meg. Kidolgozásra került „a programfejlesztés
algoritmusa”, amely előkészítő, fejlesztő és tesztelési szakaszokra osztja a fejlesztési
folyamatot. A tesztelési szakaszon belül jelenik meg a kifejlesztett kompetenciaalapú
programcsomagok implementációs folyamata, mely a következő szakaszokat különíti el: a
kipróbálási folyamat megtervezése (ütemterv készítése), a kipróbáló iskolákkal való kapcsolat
kiépítése, a kipróbáló iskolák pedagógusainak szakmai felkészítése, a programcsomagok
tesztelése, a kipróbálási eredmények rögzítése, pontos dokumentálása. A kompetenciaalapú
oktatás intézményi bevezetésének támogatására kézikönyv is született, amely elsősorban a
pályázati projektek lebonyolításának kézikönyve, de tartalmazza az implementációhoz
kapcsolódó legfontosabb intézkedési feladatokat is (VÁGÓ, 2006). A fenntartói és intézményi
sokszínűség az oktatásirányításnak is új értelmezést ad, amennyiben egy decentrális
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irányítással élő oktatáspolitika a pályázat eszközével ösztönöz (HALÁSZ, 2001). Szükségessé
válik az innovatív oktatási intézmény működésének értelmezése, mely több aspektusból is
megközelíthető (DOBOS, 2002).
A tesztelés fontosságáról már szó esett, ennek első lépése a bementi (diagnosztikai)
mérések elvégzése, ennek eredményei birtokában a pedagógusi és tanulói reflexiók
összegyűjtése és elemzése következik. A kimeneti mérések eredményei, azok elemzése és
összevetése

a

megfogalmazása

bemeneti

mérések

következik.

A

eredményeivel,
tesztelés

majd

eredményei

a

korrekciós

között

javaslatok

szerepelhetnek

a

továbbképzéseken résztvevő pedagógusok visszajelzései is. A képzési anyagok között
szerepel a képzés menetének leírása, a tréneri és hallgatói anyagok kidolgozása, a felkészítés
ütemterve, a lektori és a programgazda véleménye. Ha multiplikátorok képzése is folyik,
akkor ugyanezt a folyamatot kétszer kell végig járni (/SZERK/ FALUS ÉS TRSI, 2012).
A disszertáció a működést eredményességi és hatékonysági szempontból vizsgálja, így
elsősorban az intézményekben folyó változások mértéke és az innovációra való hajlandóság
szerint vonjuk le következtetéseinket.

2.4. Az eredményesség értelmezése az oktatásban
A kompetencia alapú programcsomagok bevezetését nem követte - bár a pedagógiai
rendszer része - a különféle kimeneti eredmények közötti reláció feltárása. Egy olyan
komplex rendszer teljesítményét, mint amilyen az iskola, vagy tágabban az oktatás, nem
egyszerű mérni. A tanulói teljesítménymérések és a vizsgaeredmények az oktatási rendszer,
illetve az egyes intézmények teljesítményének jó – de nem kizárólagos – indikátorai. Az
oktatás eredményei mérhetőek mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban.
A hazai közoktatás, köznevelés számára az 1970-es évektől egészen a mai napig az
IEA-mérések (International Association for the Evaluation of Educational Achievement)
biztosították a nemzetközi összehasonlítás lehetőségét. A disszertáció szempontjából
meghatározó szövegértést is vizsgálja az IEA által ötévente végzett PIRLS-felméréssorozat
(Progress in International Reading Literacy Study), amely a 9 évesek körében vizsgálja az
olvasástanulás eredményességét. Az OECD 2000-ben indította el a PISA-vizsgálatokat
(Program for International Student Assessment), a program háromévenkénti ciklusokban
vizsgálja a 15 éves tanulók tudását a szövegértés, a matematika és a természettudományok
területén. Minden egyes felmérés során valamelyik terület kiemelt figyelmet kap. A magyar
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iskolarendszerben a 15 éves tanulók lehetnek általános iskolások, szerkezetváltó
intézményekben

középiskolások

(9.

évfolyam),

de

érettségit

vagy

középfokú

szakképzettséget adó iskolák diákjai is.
Az említett két mérési rendszer eltérő elméleti hátterrel, módszertannal bír. Az IEA
nagyobb hangsúlyt fektet az iskolai kontextushoz szorosabban kötődő tudásra, a PISA pedig
inkább a kompetenciákat vizsgálja, leginkább hétköznapi kontextusban alkalmazva. A PISA
adatai az OECD statisztikai rendszerébe kerülnek és abba illeszkednek, így szélesebb körű
szociológiai és gazdasági elemzések elvégzésére is lehetőséget kínálnak (CSAPÓ, 2002).
Az IEA által lebonyolított olvasásvizsgálatok is változtak, az olvasás mibenlétének
értelmezése átalakult. Kezdetben az olvasást pusztán nyelvi képességként értelmezték, majd a
kulturális eszköztudásként tekintettek az olvasásra. Mára jobban eltolódott a hangsúly a
mindennapi helyzetekben is alkalmazható, transzferálható tudás mérése felé. Az OECD EU–
indikátor-program (kvalitatív és kvantitaív mutatók kijelölése) arra szolgál, hogy
összehasonlító vizsgálatokat lehessen végezni a különböző országok adataiból, s azok
segítsék az oktatáspolitikai döntések összehangolását nemzetközi szinten is (HORVÁTH,
2004).
A különböző szövegértési vizsgálatok jellemzői között megemlíthetjük, hogy
meghatározott olvasásfelfogásra épülnek (HORVÁTH, 2004). Ez igaz nemzetközi és hazai
vonatkozásban is. A feladatsorok komplexen tartalmazzák az olvasási modelleket, s a
különböző szövegtípusokat. A feladatoknak a tapasztalatokra és a megalapozott ötletekre
épülő,

próbálkozásokkal

történő

megoldása

a

jellemző

(HORVÁTH, 2004).

Ezek

tulajdonképpen egyszerűsített döntési modellek. Tantárgyi és témakomplexitás jellemzi a
feladatokat, amelyekben a szövegértést vizsgálják. Megjelenik a hétköznapi valósághoz való
kapcsolódás, és annak ismerete is (HORVÁTH, 2004).
Az indikátorok esetében torzító hatások (az eredmények szándékos javítása, tesztre
tanítás) is felléphetnek (FITZ-GIBBON, 1996). Ezért lett volna szükség kompetenciákhoz
igazodó standardokra a programcsomagok esetében. A kompetencia alapú oktatás célja
összetett volt. A tanuláshoz kötődő attitűdök formálása, a pályázatban megjelölt
kompetenciák fejlődése volt az eredményesség mutatója. Ám éppen az oktatási reformra
épülő innováció, a Nemzeti alaptanterv implementációjaként fejlesztett kompetencia alapú
programcsomagok eredményességének vizsgálata nem történt meg. A pedagógiai rendszer
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része a mérés- értékelés. A bemeneti adatokat magyar oktatási rendszer nemzetközi
összevetései adták. Térségi és intézményi szinten pedig a pályázati anyagokban megjelentetett
helyzetelemzések. A szociális-, az életpálya-építési-, a matematikai-, a szövegértési-, és az
idegen nyelveket érintő kompetencia standardjai megkönnyítették volna az eredményesség
kimutatását. Ha a pályázó iskolák pedagógiai programjukban rögzítették a programtanterv
adaptációját, tehát biztosan megtörtént a Nemzeti alaptanterv (2003, 2007) implementációja,
akkor az egyes kompetencia területeken az operacionalizált iskolai célok teljesülhettek. Az
implementációs folyamatban mind a fenntartó, mind az intézmény adatszolgáltatási
kötelezettséggel

bírt.

A

bevezetés

évében

adott

visszajelzéseket

a

különböző

programcsomagokat fejlesztő munkacsoportok vezetői a korrekciós fázisban felhasználták. Az
adatokból nem készült a nyilvánosság számára kutatható anyag, tanulmány. A 2006-ban az
oktatás területén létrejött politika változás a kiépülő pedagógiai rendszer elakadását hozta, a
suliNova (kft, majd Kht) mint szervezet megszűnt. Az Educatio Kht azonban nem végezhetett
fejlesztési feladatokat. Adatrögzítői munkát látott el ez az új háttérintézmény, sem
taneszközök, sem módszertani anyagok készítése, közvetítése nem szerepelt a tevékenységi
körében. A 2010-ben bekövetkező kormányváltás pedig több ponton lehetetlenítette el a
reformok eredményességének megítélhetőségét. Mind a kerettantervek kötelezőségének
bevezetése, mind a tankönyvpiac fokozatos leépítése, mind a fenntartói változások, mind az
iskolai szakaszok átalakítása, mind a tankötelezettség átírása, mind az évismétlés és
osztályozás megkívánása azt eredményezték, hogy a Nemzeti alaptanterv mint reform nem
teljesedhetett ki. Az intézményi pedagógiai programok elhagyhatták az implemetált, adaptált
innovációkat. Megmaradt a kompetencia területekhez köthető vizsgálatok közül az országos
kompetenciamérés és az érettségi vizsga. A szociális kompetencia alakulásának, az életpályaépítésre való kompetensségnek mérés-értékelési eszközei a nyilvánosság előtt rejtve
maradtak.

2.5. A hatékonyság értelmezése az oktatásban
Az oktatás hatékonysági kérdéseinek vizsgálata jellemzően a gazdasági jellegű
vizsgálatok körébe tartozik, és tudományos jelentőségüket azok az ágazati sajátosságokat
felvető kutatások adják, melyek egyéb paradigmákkal nem határozhatók meg. A kompetencia
alapú oktatás gazdasági kérdéseit elemző kutatásokban is megtalálhatók a közgazdaságtani
elemzések hagyományos szintjei. A makrogazdasági kutatások elsősorban az oktatás
egészének gazdasági jelentőségét, a nemzetgazdasági jövedelemhez, a foglalkoztatáshoz való
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hozzájárulását mérik, az állami szerepvállalás szükséges mértékét vizsgálják (DRONKERS –
RÓBERT, 2005). Ezen a területen jelennek meg a nemzetközi mérések gazdasági hatásainak
vizsgálatai is. A mezoszintű vizsgálatok közt az oktatást fenntartók gazdaságtanával és a
tanulók

munkaerő-piaci

beválását,

ezek

működési

specialitásait

leíró

munkákkal

találkozhatunk. A mikrogazdasági kutatások középpontjában a kompetencia alapú oktatás
iránti kereslet jellemzőinek, a pedagógiát kísérő szolgáltatások jellegének és az intézmények
működésének vizsgálata áll. Ezek között említhető az adott ország nemzetközi
eredményessége, elismertsége: az oktatás színvonala, a következő iskolafokozatba felvett
diákok eredményei, és az ahhoz vezető folyamatok jellemzőinek leírása (GYÖKÖS, 2014).
A hatékonyság kétféleképpen közelíthető meg mind a közgazdaságban, mind a
pedagógiában. Az egyik megközelítés az, hogy az adott erőforrásokat minél inkább fel kell
használni, lehetőleg rövid megtérülési időben gondolkodva (LANNERT, 2004). A másik
megközelítésben pedig minél kevesebb erőforrással ugyanazt az eredményt elérni (LANNERT,
2004). A disszertáció szempontjából vizsgált fejlesztés olyan változtatásban gondolkodott,
amelynek eredményességét a korai iskolaelhagyás megszűnése, de legalábbis radikális
csökkenése jelethette. Az élethosszig tartó tanulás folytonos alkalmazkodásra teszi képessé a
majdani munkavállalót. Egyrészt a társadalom demokratizálását kívánta elérni, s ennek
megalapozása, a méltányosság elvének érvényesítése volt fontos az oktatáspolitika számára.
Ehhez forrásokat rendelt, és a minél gyorsabb megtérülést. Ebben az esetben a gyors
megtérülés a pedagógusok attitűd-változása lett volna, amelyet számos, módszertani
megújulás útján kívánt elérni. Ezt abban gondolta megvalósulni, hogy a pedagógusok
innovatív közössége hálózati tanulást alakít ki, közös tudást hoz létre, s megsokszorozza a
hasonló módszertani kultúrával rendelkező, elkötelezett és reflektív gondolkodásra képes
pedagógusokat (VASS, 2004). Négy – nyolc éven belül bekerül a felsőoktatás, a pedagógus
alapképzés programjába a méltányosságra törekvő pedagógia, a demokratikus attitűdök
fejlesztése, s ehhez megfelelő módszertani és informatikai kompetenciák alakítása.
A tanulók esetében ez a megtérülés nehezebben követhető, elsősorban a hazai és
nemzetközi mérések által kimutatható eredmények javulását célozta az innovációk sora, s
végsősoron az oktatási rendszer reformját kívánta előidézni a beavatkozással. A tanulók
leendő munkaerő-piaci beválása a korai iskolaelhagyás megelőzésében rejlett, s a tanuláshoz
kötődő pozitív attitűd kialakítása fogalmazódott meg a pedagógiai rendszer megalkotáskor. A
kompetencia alapú programcsomagok forrását az Európai Unió biztosította, és az első
pályázati körben (NFT HEFOP) a finanszírozás a fejlesztést, kipróbálást és a korrekciót teljes
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mértékben biztosította. A második pályázati körben azonban (ÚNFT TÁMOP) a
fenntarthatóságot és a terjesztést, hálózati tanuló pedagógusközösségek megalakítását,
fejlesztését finanszírozta. Az egyes intézmények felhasznált támogatásával azonban két tanév
alatt el kellett számolni, emiatt a fenntarthatóság, s ezzel együtt a hatékony megtérülés
sérülhetett. Még akkor is, ha a gyakorlatok horizontális tanulással való terjesztése, a tanuló
pedagógusi, intézményi közösségek hálózatának kialakítása megkezdődött a pedagógus
továbbképzések keretében. A dús finanszírozás részben a források felhasználásának kevéssé
optimális időzíthetősége, ütemezése miatt fejtette ki megkérdőjelezhető módon a hatását,
részben a 2011-től bekövetkező oktatáspolitikai változások miatt (a közkeletű nevén
köznevelési törvényként emlegett jogszabályra gondolunk itt) vált nehezen megítélhetővé a
kompetencia alapú oktatás, fejlesztés hatékonysága.
Azt, hogy mennyire bonyolult az oktatás hatékonyságának vizsgálata, megmutatja a
hármas Helix modell (LENGYEL, 2004). Ezekben a szokásos három szereplő a kormányzat, a
tudomány és a piac. Ha ezek nem egyformán erősek, és az állami szereplő erőteljesen
befolyásolja a másik kettőt, általában kevésbé fejlődőképesek a rendszerek. A modern
piacgazdaságokban kiegyensúlyozottabbak az erőviszonyok. Az oktatási struktúrákra némi
fenntartással lehet csak alkalmazni a technológiai innovációs sémákat, hiszen ezekben a piac
szerepe tisztázásra szorul, azt leginkább az iskolai intézményi gyakorlat helyettesítheti. A
2011 után létrejött változások meglehetősen

torzíthatták – az állam erőteljesebb

szerepvállalása miatt – a tudomány és a piac (oktatási intézmények) viszonyát.
Most a problémákat gyarapítva, mind a szakmapolitika (állam, kormány) és a kutatás
(tudomány), mind a kutatás és a gyakorlat kapcsolatának nehézségeit megpróbáljuk kifejteni
(LENGYEL, 2004).
„A tényekre alapozott szakmapolitikának az oktatáskutatás részben nyertese, hiszen az
elmúlt

évtizedekben a világ számos országában éppen azért tudott megerősödni, mert

központi jelentőségű volt a szakpolitikák kutatási megalapozottsága. Ugyanakkor a kutatás és
gyakorlat (oktatási módszerek, oktatási intézmények mőködése) közötti kapcsolódás, a
kutatási eredményeknek az osztálytermi, tanítási gyakorlatba való beépítése kevésbé sikeres
folyamat” (HALÁSZ, 2013:74).
A közgazdaságtani módszerek, a tanulói teljesítményadatok és bonyolultabb, többszintű
elemzést is megengedő matematikai- statisztikai módszerek megjelenése a pedagógiai jellegű
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kutatásokban tartalmi és módszertani vitákat és előrelépést vont maga után. Sajátos nemzeti
karakterek is kirajzolódtak, a kísérleti, majd a közgazdaságtani módszerek népszerűsítése,
illetve alkalmazása főleg az angolszász országok esetében volt jellemző, míg a szociológiai
vizsgálatok inkább jellemezték a francia oktatáskutatást (SCHLEICHER, 2007). „A német
nyelvterületen (akárcsak nálunk) pedig a történeti megközelítés volt erőteljes. Az eltérő
megközelítésekkel magyarázható, hogy bár a kísérleti módszertan imponáló statisztikai
előnyökkel bír és valóban a legalkalmasabbnak bizonyul a hatáselemzésre az oktatás
területén, vannak – valószínűleg némi joggal –, akik az oktatáskutatás sokszínűsége mellett
érveltek, mondván, hogy a kísérleti modellek egyszerűen nem alkalmazhatók az oktatás
minden területén. Ugyanakkor az OECD és az unió is jelentős forrásokat költ
oktatáskutatásra, mintát adva arra, hogy statisztikai és kvalitatív módszerekkel is lehet
elemezni az egyes országok oktatáspolitikáját, annak elemeit” (/SZERK/ DOBOS és

TRSAI,

2011). A statisztika szintjén az derül ki, hogy az oktatáskutatás szinte minden országban a
legkevésbé támogatott kutatási területek egyike. Az eredményeinek alkalmazása zömmel
politikai elköteleződés amellett, hogy a szakpolitikai döntéshozás tudományos alapokra
helyezett lesz (HALÁSZ, 2007). A kutatásokat tekintve több államban is probléma az
alapkutatások túlsúlya. Ezekben az esetekben viszont igen jelentős gátként jelentkeznek a
disszeminációs nehézségek, a kommunikációs- és kompetenciaproblémák.
A hatékonyságot az oktatásban a pedagógia alapvető céljából, a kultúraátadás
eredményességéből származtathatjuk. A fogalomhasználat sok félreértésre adott okot, mivel
gyakran keverték össze az eredményesség fogalmával. A pedagógus munkájának
hatékonyságát az input és output változók viszonyából vezethetjük le. Pontosan meg kell
jelölni a tevékenység célját, célrendszerét, mivel ebben az esetben több hatékonyságparaméter
együtteséből lehet csak pedagógiai hatékonyságról beszélni. Leegyszerűsítve, a nevelés célja
a diák személyiségformálása, az oktatás célja az adott műveltségterület kompetenciáinak
alakítása. Ezek a célok egymást erősítve és kiegészítve alkotják a pedagógia célrendszerét. A
folyamatok sajátossága, hogy a pedagógus-tanuló közötti állandóan változó és nem
megismételhető viszonyrendszerben értelmezhetők. Érdemes elkülöníteni az intézmény
rendszer értelemben használt oktatást mint fogalmat, és az oktatást mint pedagógiai
folyamatot, illetve ezek hatékonyságát.
Az értekezésnek ebben az alfejezet-részében a következő értelmezést tartjuk
relevánsnak: az oktatási intézmény hatékonysága nem a ráfordítások mennyiségét és nem az
eredményességet jelöli, hanem a kettő egymáshoz való viszonyát (HERMANN-VARGA, 2006).
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A fogalom további finomításként meg kell különböztetni az intézmény belső és külső
hatékonyságát (HERMANN-VARGA, 2006). Belső hatékonyság esetében az oktatási rendszer által
kitűzött, rendszerint a tanulók tanulmányi teljesítményével mért céljait vetjük össze a
kiadásokkal (HERMANN-VARGA, 2006). A külső hatékonyság nem a kiadások és a tanulói
teljesítmények, hanem a kiadások és a diákok későbbi munkaerőpiaci helyzete alapján
mérhető. Oktatási intézmény esetében a kiadások között a legnagyobb tétel mindig a
bérjellegű, rezsi jellegű, az üzemfenntartási és az anyag költségeket érintő kiadások. A
pályázati forrásokból a nyertes iskolák ezek nagyrészét finanszírozhatták. Nem ilyen egyszerű
a helyzet az output paraméter megítélésének tekintetében. A tanulók teljesítménye (belső
hatékonyságnál), illetve majdani munkaerőpiaci értékének megítélése több problémát is felvet
(LANNERT, 2004).
Az oktatási rendszer hatékonyságvizsgálatának további nehézsége, hogy a kimenet csak
évek múltán lesz értékelhető.
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3. A vizsgálatok ismertetése

A kutatásokról szóló fejezetben először bemutatjuk a pedagógiai gyakorlat reformját
megalapozó

Nemzeti

alaptanterv

koncepcionális

változásait.

Majd

az

annak

implementációjaként megalkotott konkrét innovációk egy részét képező, a kompetencia alapú
oktatás, fejlesztés egy területét emeljük ki. A kutatási kérdések alapján megfogalmazott
hipotéziseket rögzítjük, majd a kutatás körülményeiről szólunk. A minta bemutatása után az
alkalmazott kutatási módszereket írjuk le. Részletesen elemezzük e fejlesztési terület, a
szövegértés-szövegalkotás

kompetencia

terén

megjelenő

eredményeket.Végül

következtetéseket vonunk le a NAT (2003, 2007) implementációjáról, valamint az anyanyelvi
kulcskompetencia területén megmutatkozó változásról.

3.1. A Nemzeti alaptantervek összehasonlító elemzése
Az elemzés során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen tudáskoncepció és
fejlesztési elképzelés jelenik meg az innováció alapját - és egyben feltételét - képező nemzeti
alaptantervekben?
Ennek a feltárása összehasonlító, analitikus jellegű tartalomelemzéssel történt. Az
analitikus tartalomelemzés a deduktív jellegű kutatások közé tartozik (SZABOLCS, 2014).
Tehát nem közvetlen empíriára támaszkodtunk. Elsődleges forrásaink a nemzeti alaptantervek
változatai. Az értelmezés az analitikus jellegű kutatásoknak a fázisa, amikor új
következtetéseket, megállapításokat fogalmazunk meg (SZABOLCS, 2014). A tények közötti
összefüggések interpretálására teszünk kísérletet, az összehasonlításból következhet egy-egy
pedagógiai paradigma jellemzőjének kimutatása (SZABOLCS, 2014).
Szempontok az egyes natok vizsgálata során:
 a fejlesztési területek számbavétele
 a fejlesztési területek tartalmának összehasonlítása
 az egyes fejlesztési területekhez kapcsolódóan a tanulási folyamatra való utalás
értelmezése
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 a tanulás eredményéről való megfogalmazások összehasonlítása abból a
szempontból, hogy milyen elképzelések bonthatók ki belőlük a tanulás és a tanítás
folyamatára.
Az elemzés eredményeit, a felismert állandóságot, változásokat az időben egymást
követő natok bemutatásához kapcsoljuk. Az elemzés hitelessége érdekében a saját
értelmezésünket szükség esetén a szó szerinti szövegek beemelésével egészítjük ki.
A kompetencia a tantervi tartalom kiválasztásának és elrendezésének meghatározó
eleme. A Nemzeti alaptanterv által meghatározott kompetenciák – ez igaz a kulcskompetenciák esetében is – elrendezése rugalmas, sokféle lehet. A kulcskompetenciák azok a
kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes boldogulásához és
fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Az
anyanyelven folytatott kommunikáció; az idegen nyelveken folytatott kommunikáció; a
matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok
terén; a digitális kompetencia; a tanulni tudás; a szociális és állampolgári kompetenciák; a
kezdeményező- és vállalkozókészség; valamint a kulturális tudatosság és kifejezőkészség
((2)NAT 1995, (3)NAT 2003, (3)NAT 2007, (4)Nat 2012) .
Ennek „magját”, alapját a kétpólusú szabályozás „központi” eleme adja, a konkrét
megvalósítását az intézmény feltételrendszere határozza meg, tehát a helyi tanterv tartalmazza
(VASS, é.n.).
A Nemzeti alaptanterv (1995) létrehozásakor az egyik fő feladat volt a kompetencia
alapú

oktatás

feltételeinek

biztosítása

érdekében

a

tanulásfelfogással

kapcsolatos

paradigmaváltás. Ezért lehetséges, hogy az implementáció alapjául szolgáló Nemzeti
alaptanterv (2003) egyik legfontosabb jellemzője a cselekvés pedagógiájának megfelelő
tanulási út biztosítása volt. Ebben a pedagógiai szemléletben fontossá válik a befogadó
aktivitása, mert csak az önálló tevékenységben jut el újabb és újabb ismeretekhez. A
folyamatban nem csak az ismeretszerzés fontos, hanem a képességek fejlesztése is.
Tulajdonképpen a tanulás középpontjában a képességek fejlesztése áll, ez a tanulási folyamat
célja. Ehhez olyan általános képességeket kell meghatározni, amelyek függetlenek a
tartalomtól, illetve a tantárgyaktól. A képességek ebben az értelmezési keretben sokkal
hosszabb távon érvényes tudások. Amíg a megszerzett ismereteket idővel nagy részben
elfelejti az ember, addig a képességeket egész életünkben használjuk, nem felejtjük el. Ebben
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az értelmezésben az ismeretek és a képességek teljesen szétválnak, és az egyértelmű prioritást
a képességek élvezik. Ennek eredményeképpen csökkenhet a tananyag mennyisége az
iskolákban. Ugyanakkor az évek során a képességek egyre inkább differenciálódnak, tehát
egyre világosabb, hogy nincsenek olyan általános képességek, amelyek minden tantárgyra
érvényesek. A képességek fejlesztéséhez kapcsolódó kulcsfogalom a kompetencia.
Fontos a kompetenciáknál figyelembe venni, hogy önmagukban nincs jelentőségük,
hanem az egész tanulási folyamatban, rendszerben van nagyon fontos, kitüntetett szerepük.
Csapó Benő

munkájában (2008) az összetettségre hívja fel a figyelmet, hogy az egész

oktatási rendszer, rendszer jellegének felismerése hozza meg az eredményt. A kulcskérdés,
hogy az ismeretek szervező elve a kompetencia, tehát hiába adjuk át a műveltségtartalmat, ha
nem fejlesztjük az egyén kompetenciáit, amivel az ismereteket alkalmazni tudják. Ma már
tudjuk, hogy az ismeretekhez is kapcsolódnak olyan képességszerű - s a képességszerű
megfogalmazást azért használom, mert éppen annyira adottság, mint ismeretfüggő maga a
mechanizmus -, amely az ismerettel való műveleteket (például a felidézés), azok sebességét,
pontosságát határozzák meg (CSAPÓ, 2008). Az intézmények tudás koncepciójában miközben a procedurális tudást hirdetik – a deklaratív tudás dominál. Lehet azonban - az
egyén esetében – a deklaratív tudás-összetevőkből, bizonyos kontextusokban, procedurális
tudás. A deklaratív tudás mindig választható mentális modell, séma. Az adott kontextus
határozza meg, hogy a bő ismeretek és a fejlett képességek, tehát az adott tudás közül milyen
kombinációt választhat a gondolkodó. Egy-egy algoritmus felidézése még nem jelent
megértést; gyakori alkalmazása azonban igen. Az algoritmusok ismétlődő eljárások,
amelyeket lépésenként hajthatunk végre. Megadja az azonos típusú feladatok sémáját,
megoldási módját. A tervszerű tevékenységet algoritmusok segítségével végezzük. Az
algoritmusok struktúrát, rendet visznek gondolkodásunkba. Az algoritmikus gondolkodás a
problémamegoldó gondolkodás során alkalmazott analítikus gondolkodási művelet fontos
részét képezi. Az algoritmusok alkalmazása bizonyos értelemben tehát a deklaratív tudás
meglétéhez kötött procedurális tudás.
A cselekvés pedagógiája a tanulás folyamatában a részvételre alapoz, tehát ha a döntést
tanítja, akkor döntési folyamatokban vezeti végig a gyereket, ha tanulni tanul, akkor a tanulás
folyamán tanul (NAHALKA, 1998). Ez az empirizmus alapja a pedagógiában. A megismerési
folyamat az empiriából ered, tehát megtapasztaltatunk valamit a gyerekekkel például
kísérletek, mérések útján, és ez alapján jön létre a tanulás folyamata. Ebben a megismerési
folyamatban nincs szükség semmilyen előzetes ismeretre, sőt az empirizmus nem is vesz
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figyelembe semmilyen előzetes ismeretet, csak az objektív megfigyelést tartja fontosnak,
melyből megszületik az elmélet. A megfigyelés tulajdonképpen az empirizmus alapja, innen
indul a tudomány. A legfontosabb, hogy egy-egy jelenséget megfigyeljünk, vagy
megfigyeltessünk a gyerekekkel, és abból alakítsuk ki az általános elméletet. Ez az induktív
megismerési út lényege.
Az empirizmushoz nagyon szorosan kapcsolódik az induktív megismerési út, amely
azt jelenti, hogy az empirikus úton szerzett tapasztalatokból építjük fel az elméletet, tehát
valóban nincs szükség előzetes tudásra, mert az objektív megfigyelés után jutunk el az
általánositásig. Az induktív ismeretszerzés ellentéte a deduktív út, amely pontosan fordítva
működik: az általánostól jut el a konkrét dologig, tehát az általános elméletet bontja apróbb
részletekre.

Természetesen

a

deduktív

ismertszerzés

is

megjelenik

a

cselekvés

pedagógiájában, de nem az új ismeret megszerzésénél, hanem az ismeret alkalmazásánál, a
hangsúly tehát mégis az induktív ismeretelsajátításon van (NAHALKA – FALUS, 2001).
Az empirizmus alapvető világszemlélete a természettudományokból eredeztethető, mert
hasonló az alapfeltevés. Azt mondja, hogy a világ megismerhető, hogy létezik igazság,
amelyhez a megismerésen keresztül egyre közelebb lehet kerülni, illetve ezt az igazságot lehet
ellenőrizni, az ellenőrzés módszere az empíria. Ez a természettudományos módszer
beemelése, az objektivitás alkalmazása a megfigyelésben. Természetesen ez nem csak a világ
megismerésének a lehetőségét hozza magával, hanem az egyetlen igazságot is, ami a
pedagógiában az értékelésnél is nagyon fontos szemléletet jelent. Ennek következtében azt is
mondja, hogy minden kérdésre egy jó válasz létezhet.
Az empirizmus objektivitása nem csak a világ megismerhetőségét jelenti, hanem azt is,
hogy képes az ember objektív megfigyelésre, kizárva minden előzetes tudást és tapasztalatot.
Ezzel létrehozva a racionális, objektív megfigyelést (BANDURA, 1986). A cselekvés
pedagógiájában a pedagógus szerepe is teljesen más, mint amit korábban megszokhattunk. Ez
is az empiriából, illetve az önálló felfedezésből fakad. Ebben az ismeretelsajátítási
folyamatban a pedagógus nem forrásként áll a diákok előtt, hanem a munka szervezőjeként,
hogy elvezesse őket a tapasztalatokhoz, amelyekből aztán összeáll a tanulókban az elmélet
(NAHALKA, 2006).
Ma úgy látjuk, hogy a modern tanuláselméletek közül a 2003-as Nemzeti alaptanterv
magán viselhette volna a konstruktív tanuláselmélet alapvonásait is. Nem zárja ki az előzetes
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ismeretek meglétét és adaptálását, a tanulók egyéni sajátosságainak figyelembe vételét
többször említi. Fontosnak látja a konceptuális váltást és az adaptivitást a tanulás
folyamatában. A műveltségterületi fejlesztési feladatoknak szabadságot ad a tartalom
megválasztásához. A kerettantervek hasonlóképpen tartózkodtak a tartalom konkrét
meghatározásától, ráadásul ezek használata nem volt kötelező.
Lássuk, mit mond az ismeretszerzésről pontosan a konstruktivista tanuláselmélet. A
konstruktivista tanuláselmélet az egyik legújabb elvrendszer az oktatás terén. A vizsgálat
középpontjába a tanulás folyamatát teszi, méghozzá a befogadó szerepének tisztázását. Az
elmélet legfontosabb alapvetése, hogy a befogadó nem passzív, hanem a tanulás folyamatában
aktív résztvevő, és csak akkor képes a tanult anyagot valóban megtanulni, ha az adaptálható
az általa elképzelt világképhez (NAHALKA, 1997a).
Az áttekintéshez nagyon fontos megemlítenünk Piaget nevét ennél a pedagógiai
paradigmánál, akit Nahalka István

(NAHALKA, 1997a:11), az itthoni konstruktivista

tanuláselmélet legismertebb képviselője, így emleget:
“Elsősorban Jean Piaget magyarul megjelent műveire kell utalnunk, hiszen Piaget valójában
ebben a században a konstruktivista ismeretelméleti kutatások elindítója, a modern
konstruktivizmus alapjainak megteremtője, még akkor is, ha a konstruktivizmussal
kapcsolatos mai értelmezésekben sokszor alapvető problémák megítélése különbözik az ő
látásmódjától. “
A

konstruktivista

tanuláselmélet

elsősorban

azzal

foglalkozik,

hogy milyen

kölcsönhatás jön létre a pedagógus és a diák között, leginkább, hogy milyen szerepe van a
befogadónak a tanulás folyamatában. A konstruktivizmus alapvetése, hogy nincsen objektív
tudás, nem tudja a pedagógus átadni a tudást, mert nem lehetséges kész ismeretek átadása,
ugyanis a befogadó is alakítja az információt. Így aztán a konstruktivista elmélet elsősorban
az objektivista elméletekkel áll szemben. Az empirikus tudományosságot kritizálja, amely
arra épül, hogy tapasztalatokon keresztül jut el az elméletig, azaz a tapasztalatokból építi fel a
tudományt. Tulajdonképpen a konstruktivizmus a tudományelméletekből kiindulva jutott el a
tanuláselméletig.
A tudás igazságáról nem gondolkodik, nem fogadja el azt, hogy van kapcsolat a tudás
és a valóság között. Az elmélet szerint a tudás a befogadót ért tapasztalatok és ingerek
összessége, szerveződése, struktúrába rendezése. Ez alapján hozza meg a döntéseit a
befogadó, illetve ez alapján tekint a jövőbe. Ez mindenkinek más alapot ad, még akkor is, ha
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szeretjük a saját tapasztalatainkat mindannyiunk tapasztalatának tekinteni. „Másnak és
másoknak

folytonosan

olyan

tapasztalatokat

tulajdonítunk,

amelyekre

saját

tapasztalatkörünkben tettünk szert.” (GLASERSFELD, 1993: 77)
Glasersfeld nagyon pontosan fogalmazza meg a konstruktivizmus alapvetését. A
kiindulási pont, hogy mindenki a saját szemüvegén keresztül nézi a világot, a saját
tapasztalatait vetíti ki a világra, ebből alakulnak ki a konfliktusok. Ennek a felismerése juttatja
el a konstruktivistákat odáig, hogy individuumnak tekintenek mindenkit, hiszen nincs két
olyan ember, aki ugyanazokkal a tapasztalatokkal rendelkezne, és mivel a tapasztalatok
formálják a világról kialakított képet, ez egyben azt is jelenti, hogy mindenki más-más
világképpel rendelkezik. Ennek hatása a pedagógia tekintetében, hogy nem lehetséges, hogy
minden tanuló azonos módon fogadja be a pedagógus által közvetített tartalmakat. Még akkor
sem, ha ugyanazt a mondatot hallják, mert a befogadó pozíciója, tapasztalati rendszere egész
más.
Az, hogy a tanulás során megkapott tudás, beépül-e, attól függ, hogy adaptív-e az új
ismeret. Ha ezt nem tudja beépíteni a korábban összeállt világképbe a befogadó, akkor ez
valószínűleg nem marad meg hosszútávon. Ennek megfelelően a tanulás tulajdonképpen csak
az emberben meglévő tudás és világról alkotott kép formálását jelenti, egyre több részlettel
való bővítését. Ebből egyenesen következik, hogy nagyon fontos szerepe van a korábban
kialakult világképnek, vagy nevezzük tudásnak (KOROM, 2005). Ugyanis ha nem illeszthető
bele az új információ, vagy teljesen ellentmond a korábbi képnek, akkor a kimenet kétséges.
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Az ábra részletesen
1.

ábra: a tanulás folyamata (NAHALKA, 1997c:4)

megmutatja, hogy az
elmélet logikája szerint milyen
kimenetek lehetségesek akkor,
ha nem összeegyeztethető az új
információ

a

korábbiakkal.

Fontos azonban felhívni a
figyelmet, hogy vannak olyan
esetek, amikor nem történik
tanulás. Abban az esetben,
amikor
feldolgozás,

nem
akkor

történik tanulás,

történik
nem
mert

nincs valódi kapcsolat a korábban kialakult világképpel, így az új információ nem épül be. A
másik feltűnő elem, amikor nem történik meg a “lehorgonyzás”, azaz csak nagyon lazán
kapcsolódik a korábbi ismeretekhez az új tartalom, esetleg egyáltalán nem alakítja a korábbi
koncepciót, ezért csak nagyon nehezen hívható elő a későbbiekben, csak átmeneti ismeret lesz
belőle. A konstruktivista elmélet szerint rengeteg olyan pont van, ahol az ismeretszerzési
folyamat megakadhat, és nem alakul ki valódi tanulás. A legérdekesebb pont az, amikor
konceptuális váltást sikerül elérnünk a gyerekekben, ezek akkora jelentőségű dolgok, mint
például a Föld gömbölyűségének elfogadása, amely megváltoztatja a világról kialakított
képünket. Ugyanazokat a mondatokat mindenki más módon tudja beépíteni a saját világába.
Természetesen a tanulás eredményességét is érdemes átgondolni, mennyire épül az
oktatási rendszer a deklaratív tudás megszerzésére, és mennyit kérdez arról, amely valóban
beépült a gyerekek tudásába.
A konstruktivista elmélet szemben áll tehát az induktív-empirikus elmélettel, amely azt
mondja, hogy a tapasztalatokon keresztül tudunk eljutni a valóságig, és ehhez nincs
szükségünk előzetes tudásra. A konstruktivisták nem tudják értelmezni azt a helyzetet, amikor
valamit előzetes tudás nélkül mutatunk meg a befogadónak, hiszen e szerint a konstruktivista
elmélet szerint ebben a helyzetben már ekkor is jelen van a korábban kialakított ismeret,
tudás. Ennek kitűnő példája, amikor a kisgyerekeket megkérdezzük a körülöttünk lévő
világról. Szinte mindenre tudnak válaszolni, hiszen az ő fejükben is van egy világkép, még
akkor is, ha ez nem felel meg a tudományos világképnek. Ezt a gyermeki világszemléletet
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nevezhetjük “gyermektudománynak”. Ennek nagyon fontos szerepe van a konsrtuktivisták
számára, hiszen ez az elsőszámú bizonyíték arra, hogy már a gyermekek egészen kicsi
korukban is rendelkeznek egyfajta világképpel, amihez igazítják, adaptálják a tapasztalataikat,
a tanultakat.
“A felfedezések néha meglepők, s bizony a pedagógiai gyakorlat számára nem mindig
szívderítők. Sokszor kiderül, hogy az iskolában elsajátított tananyagot csak formálisan,
„pedagógiai szituációkban való reprodukálás" céljaira hordozzák a gyerekek. Felnőttekről
derül ki, hogy nemcsak az igaz, hogy számos megtanult tényt, fogalmat, összefüggést
felejtettek el iskolai tanulásuk óta, hanem még gondolkodási rendszerükben, naiv teóriáik
természetét tekintve is „visszaestek egy korábbi állapotba". (NAHALKA, 1997b:12)
Ennél mélyebb magyarázatot ad a konstruktivizmus, hiszen azt mondja, hogy nem
sikerült adaptálható módon átadni a tudást, így csak arra rövid időre tárolódik, amíg az
iskolarendszer megköveteli, utána eltűnik, de nem csak önmagában a tudás, hanem ezzel
együtt annak a lehetősége is, hogy ezzel a világkép formálódjon. Az elmélet követői nagyon
fontos kiindulópontnak tartják, hogy felmérjük, milyen előzetes tudással rendelkeznek a
tanulók, mielőtt bármilyen új információt próbálunk beépíttetni velük. A rendkívül különböző
családi háttérrel rendelkező gyerekek nagyon különböző előzetes tudással érkeznek az
iskolába. Nem csak a tudás mennyisége eltérő, hanem a struktúráltsága is, hiszen a meglévő
információk közötti kapcsolatok lehetnek nagyon szorosak, illetve lazák is. Lehet sok
tapasztalati tudás, illetve “csak” hallott információ. Ha visszatérünk a fenti ábrához, akkor
már jól látszik, hogy a konstruktivista tanuláselmélet szerint miért lehet ennyi elakadás a
tanulás folyamata során.
Az eddig leírtakból logikusan következik, hogy ehhez a paradigmához szorosan hozzá
tartozik a differenciálás mint szemlélet, különben nem lenne esélyünk a befogadók
sokféleségét kezelni. Ez a differenciálás nem csak az ismeretek tartalmában fontos, hanem a
célok kitűzésében, illetve az elvárásokban, az értékelésben, és nem utolsó sorban a tanulási
utakban, hiszen mindenki másképp építi fel magában a tudást. Ennek rengeteg formája lehet,
van aki vizuálisan, auditívan, vagy rajzolva, mozogva, logikai struktúrákat létrehozva tanul.
Az ismeret és/vagy képesség fontosságának vitájában, a konstruktivista elmélet
kiegyensúlyozott álláspontot képvisel. Elismeri mindkettő szükségességét, természetesen nem
ismeri el az ismeret nélküli képességet (nem következne az eddigiekből, ha elismerné), akár a
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mozgásos képességekre is úgy tekint, mint rengeteg háttér tudás és a képesség összességére.
Nem feltétlen azt a tudást tartja kizárólagosnak, amit verbálisan meg tudunk fogalmazni.
A tanulás szempontjából elengedhetetlen, hogy a gyermeknek aktívnak kell lennie. Ez
mind a két tanuláselmélet szerint fontos. Tehát nem hat önmagában a külvilág a gyerekre,
hanem tennie kell azért, hogy a tanulás folyamata végbemenjen.
A Nemzeti alaptanterv magában hordozza az oktatáspolitika állásfoglalását a tudásról,
tanulásfelfogásról. Ezek elsőként a Nemzeti alaptantervben feltüntetett fejlesztési területek
kijelölésekor jelennek meg a dokumentumban.

3.1.1. Az 1995-ös Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeinek elemzése
Az 1995-ös NAT a kiemelten fontos fejlesztési területeket a dokumentum elején
néhány pontban mutatja be, a Műveltségterületek oktatásának közös követelményei című
fejezetben. Ennek okaként azt jelöli meg, hogy ezek a területek minden tantárgy kiemelt
feladatai közé tartoznak, ezek olyan tartalmak, amelyeken keresztül minden műveltségterületi
kompetencia alakítható. Ezek a következők:
Hon- és népismeret
Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz
Környezeti nevelés
Kommunikációs kultúra
Testi és lelki egészség
Tanulás
Pályaorientáció (2)
Ezeket a témákat fogjuk vizsgálni a dolgozat most következő részében, pontosabban
arra kívánunk rámutatni, milyen mértékben hordozzák magukban a konstruktivista és a
cselekvés pedagógiájának tanulásszemléletét.
3.1.1.a) Hon- és népismeret
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Ebben a bekezdésben a tanulásszemlélet nagyon visszafogottan jelenik meg, sokkal
inkább az ismeretanyaggal foglalkozik, mint azzal, hogy hogyan jussanak el ezekig az
ismeretekig a gyerekek. Nincs szó kompetenciákról, nem általános képességekről írnak a
szövegben, hanem olyan ismeretről, amely minimális követelményként jelenik meg, mint a
tartalom összességének ezeket az ismereteket át kell adnia a tanulóknak.
“Ismerjék a kiemelkedő magyar államférfiak, tudósok, feltalálók, művészek, írók,
költők,sportolók tevékenységét, munkásságát.” (4)
Itt pusztán az ismeretről van szó, legalábbis az ismerjék ebben az esetben a módra nem tér ki,
csak az ismeretre. Ugyanakkor a következő mondatokban már utal a módra is.
“Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez,
megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek.” (5)
Ebben a mondatban nagyon visszafogottan, de már megjelenik a cselekvés
pedagógiájának apró jele. Ugyan a sajátítsák el kifejezéssel kezdi, de később már a
gyakorlatra tér ki: gyakorolják...a tevékenységeket. Ez egyértelműen a gyakorlati, cselekvéses
módot jelenti a tanulásban, nem pusztán az elméleti oktatást jelöli ki, mint helyes út. Az
utolsó mondatok sem utalnak a tanulás módjának a kijelölésére, sokkal inkább a tudás
átadásának igényét állítják feladatként a tanárok elé. Erre utalnak a következő kifejezések:
legyenek nyitottak, alapozza meg, késztessen (6).
3.1.1.b) Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz
Erre a fejezetre is hasonló visszafogottság jellemző, mint az előbbire. Itt is hangsúlyos
az ismeretanyag kijelölése azzal szemben, hogy a tanulás módját határozza meg.
“Alakuljon ki a tanulókban pozitív viszony a közös európai értékekhez.” (7)
Érződik, hogy a tanulási út nem a legfontosabb, csak annak az igénye, hogy ezekhez
az értékekhez pozitívan viszonyuljanak. Az alakuljon ki kifejezéshez hasonlók határozzák
meg ezt a fejezetet: becsüljék meg, ismerjék meg, legyenek érdeklődők (8). Ugyanakkor
megjelenik a cselekvés pedagógiájának újabb csírája ezekben a sorokban is.
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“Szerezzenek információkat az emberiség közös (globális) – főleg Magyarországot
közelebbről érintő – problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi
együttműködésről.” (9)
Ebben a mondatban megjelenik a tanuló aktivitása, tennie kell valamit azért, hogy
ismereteket szerezzen. Az utolsó mondatban pedig a tanárral szembeni igényként jelenik meg,
hogy közvetlen tapasztalatot szerezzenek a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Ez a
cselekvés pedagógiájának tiszta megjelenése, a tapasztalatszerzés a pedagógiában.
3.1.1.c) Környezeti nevelés
A következő területen leginkább azt vázolja fel a NAT, hogy milyen ismeretekre, illetve
milyen állampolgárokra lesz szüksége a következő évtizedekben, mi szükséges ahhoz, hogy a
környezetvédelem és a fenntartható társadalom kialakuljon. Ebben a fejezetben világos, és ma
is aktuális igényeket állít feladatul a szöveg az oktatási intézmények elé. Érdekes kutatási
terület lehetne, hogy milyen eredményt ért el a NAT ezen a területen. Ezekben a sorokban is
inkább az ismeretek meghatározása folytatódik, kevésbé a tanulási út leírása. Ugyanakkor az
utolsó bekezdésben már újra megjelenik az aktív részvételre való igény.
“A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
(...) Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös
kezelése és megoldása terén.” (10)
Ezekben a mondatokban nem feltétlenül az oktatási folyamatban jelenik meg az
aktivitás, így kérdéses, hogy tanulásszemlélet érhető-e tetten ezekben a mondatokban, vagy
pedig annak az igénye, hogy a jövő állampolgárai aktív, résztvevő állampolgárok legyenek.
3.1.1.d) Kommunikációs kultúra
Ez a fejezet leginkább a kommunikáció definiálásáról szól, mit értünk kommunikáción,
illetve felvázolja, hogy miért fontos, hogy a közoktatásban tanulók a kommunikációs
képességekkel tisztában legyenek, és jól tudják alkalmazni. Ebben a fejezetben nincs utalás az
ismeretszerzés módjára.
3.1.1.e) Testi és lelki egészség
Ezek a sorok hasonlóan épülnek fel, mint a korábbiak, az első bekezdések az elérendő
célokat tűzik ki, mit várjunk el a diákoktól, milyen életmódot vár el a NAT a felnövekvő
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generációtól. Az ismeretek megszerzése itt is fontos elem, és itt sem a módon van a hangsúly,
készítsék fel, ismertessék meg, nyújtsanak támogatást, segítség (11). Az utolsó bekezdés ezek
után rátér a tanítás módjára.
„Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny
részvételével alakíthatók ki. Az iskolai környezet mint élettér is biztosítsa az egészséges testi,
lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.” (12)
A tevékenység és a cselekvés jelenik meg mint a tanulás módja, de ez a bekezdés már
minden korábbinál messzebbre megy a cselekvés pedagógiájának irányába, hiszen itt már
nem csak a tanulók tevékenységére hívja fel a figyelmet, hanem a tanárokat is bevonja a
cselekvés szintjén.
3.1.1.f) Tanulás
Ebben a fejezetben már nagyon konkrétan állást foglal a cselekvés pedagógiája mellett a
NAT. Egyértelműen jelennek meg azok a kifejezések, amelyek ezt jelzik.
“Vegyenek részt a kedvező körülmények (külső feltételek) kialakításában.” (13)
Itt nem csak a részvétel mutatja, hogy mi a szándéka a NAT létrehozóinak, hanem az is, hogy
a kedvező környezet kialakításáról beszél. A tanulás egyik fontos feltétele a cselekvés
pedagógiájában, hogy a kedvező környezet kialakítása után megkezdődik a tanulás.
“Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, ezekre alapozza a tanulás
fejlesztését.” (14)
Életkori jellemzők, életkori sajátosságok megjelenése egyértelmű bizonyíték, hogy milyen
szemléletet vár el a pedagógusoktól a NAT.
“Mindezekhez és az adott tartalmakhoz kapcsolódva gondosan válassza meg a fejlesztés
tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-verbális útjait.” (15)
Ugyanakkor széles palettát kínál a pedagógusoknak a módszertan terén. A fejezet
magáról a tanulásról szól, így nem tudja elkerülni az állásfoglalást, és egyértelműen az
ismeretek mellé teszi a képességek fejlesztését, és ezzel a cselekvés pedagógiája felé mozdul
el a korábbi ismeretközpontú szemlélettől.
3.1.1.g) Pályaorientáció
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Összefoglaló fejezettel találkozunk, amelynek keretében az egész iskolai feladat jövőbe
mutató céljait tűzi ki. Itt is megjelennek az életkori sajátosságok, mint nagyon fontos
szempont a tanulók tájékoztatásának szempontjából. Ugyanakkor a műveltségterületek közötti
kapcsolat is fontos szemponttá válik.
“A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során lehet eredményes és csak akkor, ha a
különböző tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán
alapul.” (16)
Előremutató mondat, amely tulajdonképpen a projektek szervezését is említheti mint
elérendő célt, amely nagyon fontos eleme mind a cselekvés pedagógiájának, mind a
konstruktivista szemléletnek, természetesen a megvalósítás módjában tér el a két szemlélet, de
erre nem tér ki a NAT.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy az 1995-ös NAT szemlélete elmozdul a
korábban alkalmazott ismeretközpontú szemlélettől a modernebb cselekvés pedagógiája felé.
Ezt nem mondja ki, de a kifejezések, a szemlélet nagyon világosan érződik a célok
kitűzésében, illetve a tanulás-tanítás útjának meghatározásában. Úgy is értelmezhetjük, hogy
ez egyfajta szándék kifejeződése volt a NAT létrehozótól, de ennyi idő után visszatekintve
tudjuk, hogy erre az akkori közoktatás nem volt felkészülve. A valódi innováció talán nem
kezdődött meg, de az állam allokációs feladatköre már megmutatkozott ebben a Nemzeti
alaptantervben.

3.1.2. A 2003-as Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeinek elemzése
A 2003-as Nemzeti alaptanterv a Kiemelt fejlesztési területek című fejezetben foglalja
össze azokat az általános követelményeket, amelyekre a felnövekvő generációnak a NAT
alkotói szerint szüksége van a jövőben. A fejezet bevezető mondatában azonnal megjelenik a
kulcskompetencia mint fontos eleme a műveltségterületi tartalmak közötti kapcsolatnak.
“Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a
tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz,
másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.” (17)
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Új elemként jelenik meg a korábbi NAT-hoz képest, amely azt jelenti, hogy ezek
kiemelten fejlesztendők, melyek segítik a megszerzett ismeretek alkalmazását.
Az alfejezetek a következők:
Énkép, önismeret
Hon- és népismeret
Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
Gazdasági nevelés
Környezettudatosságra nevelés
A tanulás tanítása
Testi és lelki egészség
Felkészülés a felnőttlét szerepeire (18)
Az alfejezetek száma a ‘95-ös NAT-ban hét volt, most láthatjuk, hogy új elemek jelentek
meg, itt már kilenc alfejezet van. Három teljesen új fejezet jelenik meg, az egyik az Énkép,
önismeret, a másik az Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, a harmadik pedig a
Gazdasági nevelés. Egy korábbi azonban eltűnik, a Kommunikációs kultúra. Erre magyarázat,
hogy 2003-ban a kommunikáció már a kompetenciák között szerepel, és nem kiemelt
fejlesztési területként jelenik meg (19).
3.1.2.a) Énkép, önismeret
A fejezet röviden összefoglalja, hogy miért fontos, hogy a diákok énképe, és önismerete
folyamatosa alakuljon, miért fontos ez a tanulás szempontjából. Ugyanakkor azt is részletesen
kifejti, hogy milyen módon érhető el, hogy a reális önismeret kialakuljon.
“Nemzeti alaptantervben megnevezett értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a
tanulók önképébe és válnak magatartást irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé
válnak az értékek megnevezésének, azonosításának, megértik következményeiket, és
megismerik az elsajátított tudás, készségek működését, felhasználhatóságát.” (20)
Ez a mondat arra hívja fel a figyelmet, hogy nagyon fontos, hogy a tanulók maguk fedezzék
fel önmagukat, így jelezve, hogy a cselekvés pedagógiája ennek a NAT-nak is fontos eleme.
Az utolsó mondatban már a tevékenységek is megjelennek, tehát melyek a kívánatos módjai
az önmegismerés folyamatának. Mint említettük, a korábbi NAT-ban nem volt benne ez az
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alfejezet, tehát egy teljesen új fejlesztési területtel van dolgunk. Fontos az elemzés
szempontjából, mert áttételesen, de mégis a tanulás folyamatáról mond el sokat azzal, hogy a
tanulói részvételt tartja kiemelten fontosnak az eredményesség szempontjából.
3.1.2.b) Hon- és népismeret
A terület tulajdonképpen minimálisan változott, szinte csak a megfogalmazása
különbözik néhány helyen, de a lényege nem változott, a követelményeket adja meg,
leginkább a ismeretanyagot írja le, a módra csak az utolsó mondatban utal, kifejezve annak
fontosságát, hogy a a tanulók a tevékenységeken keresztül tudják a környezetüket hatékonyan
felfedezni, ezzel nem változtat azon a szemléleten, hogy a cselekvés pedagógiáját tartja
eredményesnek (21).
3.1.2.c) Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra
Ahogy a fejezet címe is mutatja, egy új politikai helyzetben született a 2003-as NAT,
ekkor már Magyarország majdnem az Európai Unió tagja volt. Ennek megfelelően a
legnagyobb változás nem a tanulás szemléletben mutatkozik, sokkal inkább abban, hogy
Magyarországot az európai kultúra részeként tárgyalja, és nem irányként tekint Európára.
Alapvetően a szöveg megegyezik a korábbi NAT azonos részével, így a tanulásszemléletben
sem történt jelentős változás (22).
3.1.2.d) Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
Ez az alfejezet korábban nem szerepelt a NAT-ban, így egy új fejlesztési területről
beszélünk. A korábban megismert formát követi, először tisztázza, hogy mit jelent az aktív
állampolgárság. Ezután a fontos kompetenciákat tárgyalja, illetve az Ember és társadalom
műveltség területet jelöli meg, mint ennek a területnek a központi területe. Az utolsó sorok
megint fontosak az elemzés szempontjából.
“Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek (pl. a társadalmi
viszonyrendszerek felismerésének képessége, az egyenlő bánásmódhoz való jog felismerésének
képessége, a konfliktuskezelés, a humanitárius segítségnyújtás, az együttműködés képessége),
értékorientációk, beállítódások (pl. felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia,
társadalmilag elfogadott viselkedés) elsajátítását döntően a tanulók aktív részvételére építő
tanítás- és tanulásszervezési eljárások minősége, illetve az iskolai élet demokratikus
gyakorlata biztosíthatja. (23)
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Újabb egyértelmű állásfoglalást találunk az aktív, tevékeny pedagógia mellett. Ugyanakkor
fontos megjegyezni, hogy ezt az aktivitást azzal a szándékkal jelöli meg, hogy a felnövekvő
állampolgárok maguk is tevékenyek legyenek a későbbiekben. Fontos felhívni a figyelmet az
utolsó mondatrészre, ahol az iskola működésével szemben támaszt elvárásokat a NAT. Az
iskolai élet demokratizálása merül fel mint fontos gyakorló terep a diákok számára. Érdemes
lenne egy külön kutatásban feltárni, hogy milyen eredmények születtek 2003 óta.
3.1.2.e) Gazdasági nevelés
Megint új terület ebben a Nemzeti alaptantervben. Valójában csak a diákoktól elvárt
képességeket jelöli meg, nem jelzi, hogy milyen úton kell a diákoknak ezeket a képességeket
megszerezniük. Ugyanakkor nagyon fontos azt észrevenni, hogy nem konkrét ismereteket
jelöl meg, mint elérendő kritériumokat, hanem különböző képességeket, és érdeklődést a
gazdaság irányába.
“Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká
váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket.
Ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát.“ (24)
Ez a néhány mondat nem árulkodik az ismeretelsajátítás folyamatáról, jellemzőiről, de arról
igen, hogy a képességeket mennyire fontosnak tartja a NAT szemlélete. Ezzel ugyanakkor
nem foglal állást a konstruktivizmus vagy a cselekvés pedagógiája között, csak egyértelműen
szakít a korábbi ismeretalapú tanulásszemlélettel.
3.1.2.f) Környezettudatosságra nevelés
Ez az alfejezet szinte teljesen megegyezik a korábbi NAT-tal, így nem mozdul el a
korábbi állásfoglalástól sem, melyben a tevékenységen keresztül kívánja a diákokat bevezetni
a tudatos szemléletbe a környezettel kapcsolatban. Ezzel egyértelműen a cselekvés
pedagógiája mellett teszi le voksát (25).
3.1.2.g) A tanulás tanítása
Az elemzés szempontjából a legfontosabb fejezet változott a legtöbbet a korábbi NAThoz képest. Ez annak is köszönhető, hogy megváltoztak a körülmények az eltelt nyolc év alatt.
Nagyon részletesen taglalja a szöveg, hogy mennyire fontos a könyvtár ismerete a diákok
számára, illetve mennyire fontos források az informatikai eszközök.
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“A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja az informatikai eszközök és az elektronikus
oktatási segédanyagok használata. Ez új lehetőséget teremt az ismeretátadásban, a
kísérleteken alapuló tanulásban, valamint a csoportos tanulás módszereinek kialakításában.”
(26)
Egyértelműen jelzi ez a mondat, hogy megváltozik a szemlélet a tanulást illetően. Nem
kizárólagos forrásként tekint az iskolára az információ szerzés szempontjából. Az
informatikai eszközök használatának tanítását kiemelkedő feladatnak tekinti. Ennek
következménye, hogy a tanulás folyamatára is új módon tekint, sokkal világosabban foglal
állást a cselekvés pedagógiája mellett, mint korábban.
“Törekednie kell a gondolkodási képességek, elsősorban a rendszerezés, a valós vagy
szimulált

kísérleteken

alapuló

tapasztalás

és

kombináció,

a

következtetés

és

a

problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel az analízis, szintézis, összehasonlítás,
általánosítás és konkretizálás erősítésére, mindennapokban történő felhasználására. Olyan
tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni.” (27)
Nagyon fontos elemként jelenik meg ebben a néhány sorban, a kísérleteken alapuló
tapasztalatszerzés mint megismerési út. Tehát egyértelmű eleme jelenik meg a cselekvés
pedagógiájának. A tudás rugalmasságának a hangsúlyozása szintén ennek az irányzatnak a
képviseletét mutatja, hiszen tulajdonképpen ez a mondata olyan képességek fejlesztésére utal,
melyek sokoldalúan alkalmazhatók.
A ‘95-ös NAT ezen fejezete is szerepel ebben a szövegben is, tehát az akkori óvatosabb
megfogalmazás is jelen van, de ezekkel az új elemekkel bővülve sokkal határozottabb
iránymutatást találunk ebben a verzióban, mely a pedagógusokat egyértelműen abba az
irányba tereli, hogy vonják be a diákokat a tanulás folyamatába, és aktív résztvevőként
tekintsenek rájuk.
3.1.2. h)Testi és lelki egészség
Ez az alfejezet szinte teljesen azonos a ‘95-ös NAT azonos című fejezetével, néhány
elemmel bővíti ki a korábbi verziót, mint például az utcán való közlekedés tanítását is
feladatként tűzi ki, de szemléletében nincs változás az új szövegben (28),(29).
3.1.2.i) Felkészülés a felnőttlét szerepeire
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Ebben az alfejezetben szerepel a korábbi NAT pályaorientáció című alfejezete. A
korábbi szöveg szó szerint benne van ebben a fejezetben. Ugyanakkor bővül is új
képességekkel, melyeket mint társadalmi igényt említ a fejezet. Megjelennek olyan
kompetenciák, melyek fejlesztése első számú feladata az iskolarendszernek. Ezzel nem foglal
állást

a

konstruktivista

és

a

cselekvés

központú

pedagógia

között,

hiszen

a

kompetenciafejlesztést mindkét irányzat fontosnak tartja. Inkább összefoglaló jellegűek a
leírtak, annak meghatározása, hogy milyen állampolgárokra van szüksége Magyarországnak a
jövőben (30).

Összességében elmondható, hogy a ‘95-ös NAT-hoz képest a 2003-as sokkal bátrabban
vállalja, hogy a cselekvés pedagógiáját tartja követendőnek. Minden bővítés, amely a korábbi
verzió fejlesztéseként jelenik meg, ezt bizonyítja. Ezek alapján megállapítható, hogy
pedagógiai szemléletét tekintve ez a dokumentum egy gazdagodási, korszerűsödési
folyamaton ment át. A nyílt oktatási stratégia tartalmi keretei megvalósulni látszódtak.
Miután a 2007-es Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatai nem különböznek a 2003-ban
megjelenttől, rátérünk a 2012-es Nemzeti alaptanterv elemzésére.

3.1.3. Az 2012-es Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeinek elemzése
A 2012-es Nemzeti alaptanterv a Fejlesztési területek - nevelési célok fejezetben
tárgyalja, hogy mely területeken milyen fontos értékeket kell az iskolarendszernek
közvetítenie a tanulók felé, illetve milyen ismeretelsajátítási utakat tart eredményesnek. A
fejezet egy külön résszel bővült a korábbi verzióhoz képest, ami részletesen taglalja a
pedagógiai célokat.
“A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az
ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is.“ (32).
Egyértelműen fogalmaz, az ismeretszerzés, a cselekedtetés és az érzelmi hatás is azonos
szintre kerül. Nem emeli ki sem az ismeretszerzést, sem a cselekvést. A későbbiekben pedig
végig azonos szinten említi mindkettőnek a fontosságát.
Az alfejezetek:
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Az erkölcsi nevelés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A családi életre nevelés
A testi és lelki egészségre nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Pályaorientáció
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása “ (33).
Ezek az alfejezetek jól jelzik, hogy egy teljesen megújult Nat-tal van dolgunk. Néhány
fejezetet kivéve, nincsenek azonos fejezetek a korábbi verzióhoz képest. Van olyan fejezet is,
amelyik utoljára a ‘95-ös NAT-ban szerepelt, ilyen a pályaorientáció (34), (35).
3.1.3.a) Az erkölcsi nevelés
Új elem az előző verziókhoz képest, nem jelent meg egyetlen korábbi NAT-ban sem.
Leginkább a cím magyarázatát tartalmazza a fejezet, melyek azok az erkölcsi értékek,
amelyeket a tanulóknak el kell sajátítaniuk.
“Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan
nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka
megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a
korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás.” (36).
Ezekre az értékekre kompetenciákként tekint, melyek kialakítandók. Nem utal
azonban arra, hogy milyen úton kell ezeket a készségeket fejleszteni.
50

3.1.3.b) Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A fejezet két korábbi fejezet összeolvadása, a Hon- és népismeret illetve az Európai

azonosságtudat - egyetemes kultúra. A szemlélet is nagyon hasonló. A tevékenységek
hangsúlyozása itt is fontos feladatként tűnik fel.

“Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi
tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szül föld, a haza és népei
megismerését, megbecsülését.” (37).
Ezzel a mondattal utal a szöveg arra az igényre, hogy aktív tanulásra van szükség, és a
tevékenységeken keresztül kell nevelni a diákokat a hazafiasságra.
3.1.3.c) Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A fejezet már a korábbi verziókban is szerepelt, bár 2012-ben kikerült a címéből az
aktív szó, azért lényegében a korábbi szöveget tartalmazza, néhány változtatással. A
változtatások nem érintik a tanulásszemléletet.
“A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását
hatékonyan támogatják, a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési
eljárások.” (38).
Ahogy korábban, itt is a cselekvés pedagógiája a követendő szemlélet. Ezt tartja a
leghatékonyabb ismeretszerzési útnak.
3.1.3.d) Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Korábban is szerepelt már az önismeret a kiemelt fejlesztési területek között, a fejezet
ebben az esetben is definiálja, hogy miért fontos ez a terület. A tanulás folyamatára is kitér,
némileg más módon, mint korábban.
“Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított
készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész
folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket,
sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani.” (39).
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A korábbi szövegben (20)(23) arra utalt a NAT, hogy segíteni kell a tanulókat, hogy
egyre kompetensebbnek érezzék magukat. Ebben a szövegben már a folyamatban igényelnek
támogatást (39). Árnyalatnyi a különbség a szövegben, de a mondanivaló változik. Az utóbbi
verzió kevésbé engedi el a diákok kezét a folyamatban. Ezzel a konstruktivista szemlélettől
még távolabb viszi a tanulási folyamatot, mint amennyire eddig távol volt. A
konstruktivizmus az egyéni utakban hisz, ami nem igényli a folyamatos támogatást, itt mégis
ezt írja elő a Nemzeti alaptanterv.

3.1.3.e) A családi életre nevelés
Korábbi NAT-ban nem szerepelt ilyen terület. Ez a fejezet nem utal a
tanulásszemléletre, inkább összefoglalja a korábbi fejlesztési területekből, hogy melyiken
keresztül kell hangsúlyozni a család fontosságát (40).
3.1.3.f) A testi és lelki egészségre nevelés
Azon kevés fejezetek egyike, amely a kezdetek óta szerepel a natokban. Mind közül ez
a változat foglalja össze legrövidebben a testi és lelki egészségre nevelést. Ugyanakkor azok a
mondatok, amelyek arra utaltak korábban, hogy milyen módon kell elérni a a kimelt
fejlesztési feladatok megvalósítását, ebből a szövegből teljesen kimaradtak. Még a korábbi
verzióban a pedagógusok jó példája szerepelt mint az egyik legfontosabb út, ebben a
változatban nem olvashatjuk (41).
3.1.3.g) Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Újként ebben a verzióban találkozunk a felelősségvállalással másokért, és aaz
önkéntességet fejlesztési területként. Korábban is megjelent a tartalom, de nem külön
fejezetként. A terület fejlesztésének módjában egyértelműen kiolvasható a tanulásszemlélet.
“...célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális
érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson
keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét.” (42).
Teljesen világos, hogy a tapasztalatszerzés a legfontosabb megvalósítási út ebben a
kérdésben is, ez pedig a cselekvés pedagógiájának a legfontosabb forrása. A fejlesztési
területek kifejtésénél először fogalmaz ennyire egyértelműen a NAT.
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3.1.3.h) Fenntarthatóság, környezettudatosság
A fejezet sem részletezi, hogy kívánt célokat milyen módon lehet hatékonyan elérni,
csak azokat az sorolja fel, amelyek már a korábbi NAT-okban is szerepeltek (25).
3.1.3.i) Pályaorientáció
A fejezetnek a szövege a 2007-es NAT Felkészülés a felnőttlét szerepeire című
fejezetből került át némi változtatással. Sokkal szűkszavúbb, épp azok a mondatok maradtak
ki, amelyek a fejlesztés módját részletezték (43).
3.1.3.j) Gazdasági és pénzügyi nevelés
Ez a fejezet is a korábbi NAT hasonló fejezetét foglalja össze rövidebben. Nem tér ki a
tanulás módjára (44), (45), (46), (47).
3.1.3.k) Médiatudatosságra nevelés
Új fejlesztési terület, amelyet a kor hívott elő, korábban nem volt ilyen igény, hogy
média kiemelt fejlesztési terület legyen. Itt is a célokat jelöli ki, illetve arra utal a szöveg,
hogy milyen más területeket lehet fejleszteni a tudatos média használaton keresztül.
“A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenységközpontúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is
befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására." (48)
A médiatudatosság az idézett mondatban tevékenység-központúsága utal arra, hogy ez
a fejlesztési terület is a cselekvés pedagógiáján keresztül fejleszthető a legjobban.
II.1.4.l) A tanulás tanítása
A tartalom jelentősen rövidebb lett a 2007-es NAT-hoz képest. A szemléletében
egyértelmű.
“Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere;
hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az
előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként
működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók el pontosan, szó
szerint például szövegek, meghatározások, képletek.” (49)
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A megfigyelés és a kísérletezés egyértelműen az empirikus szemléletet követi, tehát
ezt tartja követendőnek. Ugyanakkor itt is megjelenik az ismeret mint hasonlóan fontos eleme
a folyamatnak, amely tulajdonképpen nem a konstruktivista és cselekvés pedagógiája közötti
választás, hanem a tanulásfelfogások összességének fontosságára utal. A későbbiekben a
cselekvés pedagógiájának más fontos elemei is megjelennek a szövegben.

“Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a
változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével.” (50)
Ez a mondat a kompetenciákat definiálja, olyan területek fejlesztéseként, amelyek más
területen is alkalmazhatók. Így ez a fejezet egyértelmű állásfoglalást jelent a cselekvés
pedagógiája mellett.
3.1.3.m) Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek
A 2012-es Nat új szerkezettel állt elő a fejlesztési területek felsorolásakor. A
módszertani alapelveket külön fejezetben tárgyalja. Talán ez lehet az oka, hogy kiemelt
fejlesztési területek között nincs annyi, a tanulás szemléletét érintő utalás, mint a korábbi
verziókban. Ebben a fejezetben néhány kulcskifejezés mutatja, hogy milyen szemléletet tart
követendőnek a 2012-es Nat. Néhány fogalom: részvétel cselekvő módon, kooperatív tanulás,
differenciálás, előzetes ismeretek formálása (51).
3.1.4. A Nemzeti alaptantervek elemzésének összefoglalása

A Nemzeti alaptantervek összevetéséhez összehasonlító,
tartalomelemzést végeztünk. Ennek szempontjai a következők voltak:

analitikus

jellegű

-

a fejlesztési területek számbavétele

-

a fejlesztési területek tartalmának összehasonlítása

-

az egyes fejlesztési területekhez kapcsolódóan a tanulási folyamatra való utalás
értelmezése

-

a tanulás eredményéről való megfogalmazások összehasonlítása abból a
szempontból, hogy milyen elképzelések bonthatók ki belőlük a tanulás és a tanítás
folyamatára.
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Az

1995-ben

elkészült

Nemzeti

alaptanterv

megteremtette

a lehetőséget

a

fejlesztésközpontú, folyamatszerű tanítás-tanulás megvalósításának. Talán törvényszerű volt,
hogy az 1998-as új oktatásirányítás egységesebb tantervi szabályozással vélte javíthatónak az
oktatásban megjelenő nat-kompatibilitást. A 2000-ben megjelent, és kötelezően választandó
kerettantervek a Nat és a helyi tantervek közé csúsztatva átvették a nevelőtestületek korábban
kapott jogosítványait, így alakult ki a háromszintű tantervi szabályozás, a Nat – kerettanterv –
helyi tanterv egymásra épülése (CHRAPPÁN, 2014). Az alternatív iskolák ekkor már egyfajta
pedagógiai innovációs inkubátorként működtek ezért akkreditált kerettantervvé alakíthatták a
kerettantervtől jelentősen eltérő tanterveiket (VASS, 2007). A 2002-es kormányváltás után a
szabályozás visszaállt a korábbi formára: a kerettantervek választható programként
megmaradtak a rendszerben, ám a kétpólusú szabályozás visszaállt. A 2010-ig eltelt időszak
ismét a kerettantervtől részben függetlenedő helyi fejlesztésű tantervek kora volt, megerősítve
pályázati támogatásokkal, amelyek az iskolai tantervekre is hatással voltak (HUNYA, 2016). A
kulcskompetencia kifejezés a 2007-es Nemzeti alaptantervben jelenik meg először. Míg a
2007-es Nat-ban a kompetenciafejlesztés vezérmotívumként húzódik végig a műveltségterületi leírásoknál, a 2012-esben a kompetencia-jelentést gyakran a képesség, készség,
attitűd kifejezések hordozzák. A különbség a Nemzeti alaptantervek között a céltételezés
tartalmában és a hangsúlyossá tett területekben, valamint az azokon belüli finom vagy
határozott arányeltolódásokban van (CHRAPPÁN, 2014).
A három, valójában négy (hiszen a 2007-ben bevezett nat (52) a fejlesztési területek
szempontjából nem hozott különbséget a 2003-as változathoz képest) Nemzeti alaptanterv
szövegének elemzése után egyértelmű folyamatok rajzolódnak ki. Az első szempont, hogy a
korábbi szemlélet, amely az ismeretközlést tartja az oktatás legfontosabb feladatának, szinte
teljesen eltűnt már a ‘95-ös NAT-ból is. Az ezt követő verziók ebben már egyre határozottabb
álláspontot képviseltek, hiszen leginkább a képességek szintjén határozták meg, hogy mivel
kell rendelkezniük a közoktatásból kikerülő diákoknak. Ebből a szempontból is kiemelkedik a
2012-es Nat, amely a vizsgált fejezetben teljesen egyértelműen az ismeretközléssel
ellentétesen, a képességek fejlesztése mellett foglal állást. Ugyanakkor nem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy ugyan a vizsgált fejezet egyértelműen állást foglal, de nagyon határozottan
előírja a műveltségterületi tartalmakban, hogy milyen konkrét ismeretekre van szüksége a
diákoknak. Így aztán visszalépést tapasztalhatunk, ha az aktuális Nat-ot olvassuk.
Mint az részletesen levezettük, a kiemelt fejlesztési területek látványosan változtak az
elmúlt húsz évben. Míg eleinte csak hét terület volt, a kor változásával új területek jelentek
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meg, mint például az aktív állampolgárság, vagy az önkép fejlesztése. Ezek az új elemek
természetesen hordoznak magukban egyfajta értékrendszert, de tartalmilag értéksemlegesek
maradtak. Ezt a semlegességet a 2012-es Nat nem kívánta megtartani és a fejlesztendő
területek közé sok új került, amelyek már határozott értékrendet is képviselnek, mint a Családi
életre nevelés, vagy az Erkölcsi nevelés (18), (33). Természetesen itt is megjelentek olyan
fejezetek, amelyek a kor kihívásai miatt voltak fontosak, például a Médiatudatosságra nevelés
(53).
Kérdésként alapvetően azt tettük fel, hogy hol helyezkednek el a natok a konstruktivista
szemlélet és a cselekvés pedagógiája közötti spektrumon. Ebben a kérdésben is egy folyamat
figyelhető meg, amely teljesen egyirányú. A ‘95-ös NAT még nem foglal állást határozottan a
két szemlélet között, bár a konstruktivizmus csak nyomokban fedezhető fel benne, egyértelmű
utalás a vizsgált részben nincs is, a cselekvés pedagógiája markánsabban jelenik meg. A
2003-as,

és

2007-es

NAT

már

határozottabb

a

cselekvés

pedagógiája

melletti

állásfoglalásban, de itt is felfedezhetők elemek, amelyek nem mondanak ellent a
konstruktivizmusnak, összességében azt mondhatjuk, hogy elindult a konstruktivista
szemlélet felé tolódás. A 2012-es Nat az általános elméleti részben teljesen egyértelműen a
cselekvés pedagógiáját tartja követendőnek, e szemlélet legfontosabb alapvetéseit említi, mint
a Nat szemléletét. Mindezek ellenére az ismeret mennyiségének növekedése akadályozza az
oktatáspolitika ezen szándékát.
Az elemzés célja az volt, hogy a’95-ös NAT-tól egészen a 2012-es Nat-ig mutassa be,
hogy milyen tanulásszemléletet preferált az oktatáspolitika. Evidenciaként kezeli a pedagógia,
hogy az oktatás csak akkor lehet sikeres, ha évtizedekig tartó, a politika által nem
megkérdőjelezhető folyamatként, határozott irányba halad. 1995-ben nagyon határozott
irányváltásra volt szükség a rendszerváltás utáni első Nemzeti alaptanterv megszületésekor.
Az akkori NAT-fejlesztőknek kellett dönteniük, hogy milyen szemléletet tartanak
követendőnek. Az első feladat egyfajta paradigmaváltás volt, tehát az ismeretközpontú
szemléletet kellett átalakítani a képességfejlesztő, kompetencia alapú szemléletté. Az elemzés
során arra a kérdésre is választ kaphattunk, hogy mind a cselekvés pedagógiája, mind a
konstruktivista megközelítés a kompetencia alapú szemlélethez tartozik, a tanulás folyamatára
tekintenek másként. Kirajzolódik, hogy még nem foglal ebben állást határozottan a ‘95-ös
NAT. Az kijelenthető, hogy döntő többségében a cselekvés pedagógiájának a szemléletét
követi. Az ezt követő NAT 2003-ban a tanuláselméletek szempontjából sokkal határozottabb,
szakmailag sokkal korszerűbb szöveg, részletesen kifejti, hogy milyen képességek fejlesztését
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tartja fontosnak, illetve milyen módon képzeli el a hatékony fejlesztést. Ebben a szövegben is
elsősorban a cselekvés pedagógiájának szemléletét találtuk, sokkal alaposabban kifejezve az
igényt ennek az iránynak a követésére. A 2012-es Nat ellentmondásos megítélése abból
fakadhat, hogy nem visz végig koherensen egy szemléletet. Azt mondhatjuk, hogy tartalmi
szempontból ellentmondást láttunk a különböző szövegrészekben. A Nemzeti alaptanterv ma
érvényben lévő változata (az oktatáspolitika által ‘új’ Nat-nak tekintendő tartalmi szabályozó)
a cselekvés pedagógiájának minden fontos elemét tartalmazza, egyáltalán nem található
semmilyen utalás a konstruktivista szemléletre, nem tér ki arra, hogy milyen előzetes
ismereteket kell feltételeznünk a diákok ismeretelsajátítási tanulási folyamatában, hogy a
tanulás-tanítás eredményes lehessen, a konstruktivista szemlélet követői emiatt talán
csalódottak voltak. Ugyanakkor a koherencia hiányzik a cselekvés pedagógiájának
szemléletét követők számára is, mert ez a Nat nagyon részletesen írja le, hogy milyen
tartalmakat kell közvetíteni. Ez a tartalmi ellentmondás az oka a rengeteg kritikának, ami ezt a
Nat-ot éri. Ezért nehéz tisztázni, hogy milyen szemléletet követ a 2012-es Nat. A gyakorlati
válasz mindenképpen az, hogy a tartalomcentrikus szemléletet tartja követendőnek, amit a
folyamat megtöréseként értékelhetünk, hiszen ez a szemlélet a ‘95-öt megelőző időszaknak a
szemlélete.
Összességében kijelenthető, hogy a ‘95-ös NAT-tól a 2007-esig egy tendencia a
cselekvés pedagógiájának követése, és egyre nyíltabb képviselete, a 2012-es Nat egyfajta
törést jelent ebben a folyamatban, mert bár elveiben ezt követi, a gyakorlatban nem lehetséges
ezt követni, tehát a folyamat egy új irányt vett ezáltal, visszafordult a ‘95-öt megelőző
ismeretvezérelt szemlélet felé. Ehhez hasonlatos az értéksemlegességgel kapcsolatos
folyamat, ahol ugyanez a tendencia figyelhető meg, ‘95-től 2007-ig amennyire lehetséges
törekedtek az értéksemlegességre, a 2012-es Nat ebben is másképp járt el. Ezek alapján
mondhatjuk, hogy a 2012-es Nat egy törés a korábbi folyamatokban, ha optimistábban
szeretnénk fogalmazni, akkor egy új irányt hozott. Mégsem ebben áll a markáns különbség,
hanem hogy a tényleges tantervkészítési és folyamatszervezési hangsúly átkerült a
kerettantervekre.

3.2. Az anyanyelvi kulcskompetencia empirikus vizsgálata
Noha a pedagógusok mindennapi gyakorlatukban világosan érzékelték a világban zajló
gazdasági, technológiai és társadalmi változások közvetlen hatásait, az ebből adódó
nehézségeket, megpróbáltak a pedagógia hagyomány szerinti funkciójának ideológiája mögé
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menekülni: az iskola dolga az értékek átadása (CSAPÓ, 2008). Az értékek maradandósága, s
maga az érték fogalma is nehezen definiálható. Érték-e az alkalmazkodóképesség vagy a
közösség új szerepe? Nem egyértelmű a válasz. Az azonban bizonyos, hogy a munkaerő-piaci
igényeknek való megfelelés az. Ez azt is jelenti, hogy a tanulmányok nem zárulhatnak le az
iskolai élet befejezésével. Az Európai Unió 2000-ben elfogadott lisszaboni határozatában
követelményként fogalmazódik meg a tagállamok oktatási és képzési rendszerének
átalakítása. Az eltelt időszakban a döntéshozók sorra megerősítették a kulcskompetenciák
fejlesztésének sürgető igényét a versenyképesség biztosítása érdekében. A hangsúly a
hagyományos tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák fejlesztésére tevődik át, hiszen
elsősorban ezek révén válhat bárki képessé az egész életen át tartó tanulásra (AVIS és

TRSI,

2010).
A Nemzeti alaptanterv implementációja 2004-ben indult. Az innováció a kompetencia
alapú programcsomagok létrejötte volt. E munka a 2003-ban bevezetett NAT-ra épült. A XXI.
század első és második évtizedében kiadott natok fontos elemei a fejlesztési feladatok,
megvalósulásai az úgynevezett műveltségterületekben fogalmazódnak meg. A kiemelt
fejlesztési feladatok viszonylag több állandó, mint változó értéket mutatnak a Nemzeti
alaptantervek változásai ellenére, mint ahogy a koncepciót adó tanuláselméletek sem
változtak jelentősen. A hipotéziseink megalkotásakor először azt a tényt gondoltuk át, hogy a
szövegértés-szövegalkotás
műveltségterületeken

átnyúló,

kompetenciája
transzferhatással

(anyanyelvi
bíró

fejlesztési

kulcskompetencia)
feladat.

Az

alap

kultúrtechnikák elsajátításához elengedhetetlen a hallott- és olvasott szövegek megértésének,
a szóbeli- és írásbeli szövegalkotásnak egymásra épülése. Ezeket az állításokat evidenciaként
kezeltük. Ebből következett az az elképzelés, hogy az iskolai kezdő- és (korlátozott számban)
az alapozó szakaszban megfigyelés útján vizsgálva bizonyítsuk a fejlesztő munka
eredményességét, melynek alapját a (fejlesztés elején, s a jelenleg érvényben lévő) Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott fejlesztési feladatok adták.
Leszögeztük, hogy az oktatásba történő befektetés hatékonyságát meghatározza a
többszöri, több területen is létrejövő innováció bevezetése, az adott feladatok ütemezésének
pontos betartása; a taneszközök árának és felhasználhatóságának alapos átgondolása.
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3.2.1. A kutatási kérdések
A jövőre vonatkozóan érdekes annak átgondolása, hogy az oktatási reformok
képezhetik-e a leendő munkavállalási esélyek ok-okozati összefüggéseinek alapjait. A
szövegértés-szövegalkotás területén megjelenő innovációk szerepét szeretnénk értelmezni a
munkavállalás szempontjából. „A folyamatosan fejlődő szövegértő és szövegalkotási
képességek teszik lehetővé, hogy az egyén önállóan és másokkal együttműködve képes legyen
a verbális, valamint a nem verbális (hangzó és képi) kommunikáció eszközeinek és kódjainak
a különböző információhordozók üzeneteinek megértésére és feldolgozására” (NAT 2007:
18). Mind az önállóság, mind az együttműködés alapfeltétele a munkaerő-piaci sikerességnek.
A verbális és nem verbális kommunikáció megértése, feldolgozása szintén nélkülözhetetlen a
munkavállaláshoz.
Mindezt figyelembe véve, a következő kutatási kérdéseket fogalmaztuk meg:
1. Milyen kapcsolat mutatható ki a látott tanórákon a szövegértés-szövegalkotás területén
megfigyelt akciók mennyisége és szintje között?
2. Hogyan változik a szövegértés szintje az évfolyamok előrehaladásával?
3. Hogyan mutatkozik meg a magyar oktatási rendszerben – 2017 első harmadáig –
felhasznált európai uniós források innovációt serkentő ereje?
3.2.2. A kutatás hipotézisei
Hipotéziseink a kutatási kérdések megfontolása után:
1. A

megfigyelt

tanórákon

a

szövegértés-szövegalkotás

területén

mutatkozó

tevékenységek esetén az akciók hossza és a szövegértési képesség között pozitív
kapcsolat van.
2. A magasabb iskolai évfolyamokon (3. osztálytól) már 3. és 4. képességszintet
figyelhetünk meg a szövegértést - szövegalkotást vizsgálva.
3. A kompetencia alapú fejlesztést folytató iskolák vizsgált tanóráin magasabb szintű
szövegértési - szövegalkotási kompetenciát találunk, mint azoknak az intézményeknek
a

tanulócsoportjaiénál,

amelyek

nem

vettek

részt

a

kompetencia

alapú

programcsomagok bevezetésében.
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3.2.3. A kutatás körülményei
A kutatás 2008 – 2012 között zajlott. Célja az volt, hogy mikroszinten követhessük az
oktatáspolitikai döntések eredményességét: a kompetencia alapú fejlesztést mint Natimplementációt. A tanítás-tanulás folyamatában lejátszódó interakciók közül a szövegértésszövegalkotás többszempontú vizsgálatát végeztük 198 tanórán. Elemezhető 104 tanítási óra
megfigyelési jegyzőkönyve volt. Az óralátogatások és a megfigyelési szempontok alapján
történő jegyzőkönyvek használata a gyakorlóhelyek és az implementáló iskolák tudtával
történtek. A választott tanulói csoporttól, a szülőktől nem kértünk engedélyt az óra adatainak
rögzítéséhez. A tanítóktól, szaktanároktól igen, megbeszélés alapján. Maga a gyakorlat
befogadása is nyilatkozathoz kötött intézményünkben, szerződésre kerül sor a pedagógusok
és intézményünk között. A tanulók nem azonosíthatók.
A fejlesztését és a próbamegfigyeléseket a disszertáció írója végezte, majd egy 25 fős
(tanító szakos, esti tagozatos) hallgatói csoportot készítettünk fel a megfigyelőlap
használatára. A hallgatói csoport a négy szövegértési szint megtanulása után előbb
feladattípusokon, majd különböző műfajú szövegeken azonosította a gondolkodási szinteket.
A következő fokozatban óratervezeteket elemeztek, végül felvételről látott órákon végeztek
próba-megfigyelést. Ezek után kerültek csak közvetlen kapcsolatba az osztályokkal. Az esti
tagozaton a hallgatók az ország bármelyik iskolájában végezhetnek egyhetes vagy annál
hosszabb tanítási gyakorlatot. Tisztában voltunk azzal, hogy a megfigyelést végzők
kiválasztása ellenére is jelentkezhetnek az úgynevezett elvárási torzítások, azaz olyan
hatások, amelyek a vizsgálat eredményét a benne részt vevők elvárásainak függvényében
torzítják. Jelen esetben a megfigyelők (akár téves) elvárásai arra nézve, hogy miről szól a
vizsgálat, mi lenne a kutatás szempontjából helyes vagy elvárt válasz (KISS és

TRSI,

2006).

Esetünkben ilyen elvárási torzítás még az órák kiválasztása: zömmel magyar nyelv- és
irodalom órán történtek a megfigyelések.
A megfigyelők a tanulók tevékenységét akkor jegyezték le, ha a cselekvés egyértelmű
volt számukra. Tehát, a hallott szöveg megértésénél a hangosan kimondott válasz, bekiabálás,
ismétlés, súgás vagy maga a cselekedet adtak bizonyosságot a megértésről. Az olvasott
szöveg megértésénél az írásbeli válaszok helyességéről utólag (tehát a munkák
megtekintésével, illetve az órai javítások megnyilvánulásaival ellenőrizhető módon), vagy
megint csak szóbeli szövegalkotással lehetett meggyőződni. A csoport és páros munkáknál
elképzelhető, hogy a megfigyelők nem vettek észre minden tevékenységet a párhuzamos
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interakciók megnyilvánulása miatt. A megfigyelésekhez az esetek egy részében óravázlat
vagy tervezet is a rendelkezésre állt.
A megfigyelési időszakban a disszertáció írója végig kísérte a megfigyelők munkáit. A
kezdeti időszakban (2009) előfordultak olyan megfigyelések is, amelyeknek jegyzőkönyvét
nem tudtuk elemezni, ebből 94-et számoltunk. Általános hiba volt, hogy a tanulók számát
vagy a tevékenység típusát nem jegyezte le a megfigyelő. Előfordult, hogy az első
évfolyamon kizárólag 1. képességszintet állapított meg a vizsgálatot végző hallgató, míg
ugyanez a megfigyelő második évfolyamon csak 2. képességszintet észlelt, noha az órához
kapcsolt óratervezet mást sejtetett. Ezeket a megfigyelési jegyzőkönyveket figyelmen kívül
hagytuk. A hibás megállapításokat rögzítő megfigyelőket folyamatosan mentoráltuk,
segítettük, közös megfigyelések végzésével és párhuzamos jegyzéssel, az eltérések
megbeszélésével a munkát folytatták.
3.2.4. A kutatás módszerei
Az adatgyűjtés módszeréül a megfigyelést választottuk. Speciális megfigyelőlapot
fejlesztettünk (lásd az 1. számú mellékletben). Ehhez felhasználtuk a Flanders-féle interakcióelemzés szempontjait (SZITÓ, 1983). A rögzítés kategóriarendszerekkel történt, a
kategóriákat természetes egységek adták. A kategóriarendszer követelménye az inkluzivitás
és a kölcsönös excluzivitás volt. Az inkluzivitás érvényesítését abban láttuk, hogy minden
lehetséges eseményt be lehetett sorolni a kategóriarendszerbe. A kölcsönös exkluzivitást úgy
valósítottuk meg, hogy egy eseményt csak egy kategóriába soroltunk be.
A kutatási standardokat az országos kompetenciamérés szintjei adták. A vizsgálatok
adatait a megfigyelési jegyzetekből (kitöltött megfigyelőlap és a megfigyelő írásbeli
kiegészítése, lásd a 2. számú mellékletben) nyertük. Gyakoriságot vizsgáltunk, amelyekből
ismét minőségi következtetéseket kívántunk levonni.
A megfigyelőlapokon szereplő szintek, jellemzők, a szövegre vonatkozó információk
1. szint: képes a szövegbeli információk közötti egyszerű kapcsolatok felismerésére,
valamint a szöveg főbb témájának és a szerző szándékának azonosítására.
2. szint: ezen a szinten a tanuló több szempont alapján egy vagy több információt képes
azonosítani, és megtalálja a szövegben a szembetűnő, hasonló információkat.
Felismeri a szöveg főbb gondolatát, tudja értelmezni a szöveg egy meghatározott
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részét, emellett képes a szöveg főbb témájának és a szerző szándékának azonosítására
is. Háttértudására támaszkodva képes a szöveg egy  egy jellemzőjének értékelésére.
3. szint: a tanuló ezen a szinten több szempont figyelembevételével képes az információk
közötti kapcsolat megtalálására. Képes összefüggéseket felismerni és megérteni a
szöveg egy részletére vagy egészére vonatkozóan, következtetéseket tud levonni a
szöveg egy vagy több részéből, és a szövegrészeket vázlatba tudja rendezni.
Háttértudása segítségével képes a szöveg egy jellemző tartalmi vagy formai jegyének
értékelésére. Tud reflektálni a szövegre saját tudása, tapasztalata és gondolatai
alapján.
4. szint: képes olyan információk visszakeresésére, amelyek több kritériumnak felelnek
meg; ki tudja következtetni, hogy mely információ tartozik relevánsan a feladathoz, és
képes a hasonló jellegű információk közül a megfelelő kiválasztására. Képes a
szövegrész és a szöveg egésze közötti kapcsolatok felismerésére, azonosítására;
következtetések levonására a szöveg egy vagy több részéből. Háttértudására
támaszkodva képes egy összetett szöveg tartalmi és formai jegyeinek kritikai jellegű
megítélésére, a nyelvi árnyalatok értelmezésére, a szöveg egészének vagy részletének
kritikai szempontú értékelésére, a szöveggel kapcsolatos hipotézisek felállítására”
(BALÁZSI és TRSI, 2015).
A kutatásunk egyedisége abban állt, hogy mind a négy területet, tehát a hallott
szövegek megértését, az olvasott szövegek megértését, a szóbeli szövegalkotást és az
írásbeli szövegalkotást is szerettük volna rögzíteni. A tanári kezdeményezések közül szó
szerint megneveztük az utasítást, magyarázatot, esetleg az előadást, de ezeket, mint
pedagógiai módszereket tekintettük a kategóriáinknál. Tehát az egybeesés nem véletlen,
inkább Flanders terminológiája megerősítette a kategória-választást.
Az adatok elemzésének módszerei
- Tartalmi és leíró statisztikai elemzést végeztünk gyakoriság alapján, tekintettel az 1. és 2.

hipotézisre. Az elelmzésben felhasználtuk az egyes órákat tükröző megfigyelési jegyzeteket
és a kódolt adatok gyakoriságát tartalmazó adattáblázatokat (2. és 3. számú melléklet).
- Matematikai statisztikai módszerekkel sor került az adatok alapján mindhárom hipotézis
felülvizsgálatára. A számítások során fontos és alapvető szempont volt - mint azt a minta
bemutatásakor már jeleztük – a mintavételi egyenetlenségek korrekciója. A szignifikancia
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szintek megállapítása mellett indolkolt esetben lineáris regressziós elemzést is végeztünk.
Jelentősége és nehéz megközelíthetősége miatt a 3. hipotézis vizsgálata során alternatív
hipotézisekkel is dolgoztunk, amelyek kiszűrése segítette az esetleges, torzító hatások
kontrollálását4.
3.2.5. A minta
A megfigyelt órák közül 52-nek a rögzítése készült olyan intézményben, amely
deklaráltan kompetencia alapú oktatást folytatott. Alternatív iskolában 5 tanórát rögzítettek a
megfigyelők. A megmaradó 49 óra egyéb intézményben folyt, ami azt jelenti, hogy nem
jelölték pedagógiai programjukban a kompetencia alapú oktatást. Az intézményeket a
kompetencia alapú gyakorlat alapján iskola-kategóriákba osztottuk. Ezek szerint a
disszertációban „pályázatos” megjelöléssel a deklaráltan kompetencia alapú oktatást folytatók
(tehát az alternatív iskolák is) szerepelnek, „nem pályázatos”-ként pedig azok az iskolák,
amelyek a vizsgálatok idején a pedagógiai programjukban nem jelölték a kompetencia alapú
oktatást. A közös a választásban az volt, hogy minden intézmény gyakorlóhelye volt a
pedagógusképzésnek. A minta adatait az 1. és 2. táblázat tartalmazza.

évfolyam

osztályok aránya
száma
(%)

gyerekek
száma

aránya
megfigyelt
aránya
(%) interakciók száma
(%)

1. évfolyam

31

28,4

719

29

2327

19

2. évfolyam

10

9,2

243

9,8

1414

11,6

3. évfolyam

38

34,9

912

36,7

4478

36,6

4. évfolyam

21

19,3

457

18,4

3188

26,1

5. évfolyam

3

2,8

37

1,5

175

1,4

6. évfolyam

1

0,9

11

0,4

69

0,6

egyéb évfolyam

5

4,6

103

4,1

576

4,7

109

100

2482

100

12227

100

összesen

1. táblázat: leíró statisztikák a tanulócsoportokról

4

A matematikai statisztikai eljárásokhoz szakstatisztikus kontrollját kértük.

63

Kényelmi mintavétellel dolgoztunk (BABBIE, 2008). A harmadik évfolyam a
felülreprezentáltsága nem szerencsés, a statisztikai elemzésnél ennek matematikai
korrekciójára sor kerül. Az ötödik és hatodik évfolyamok (egyéb évfolyamként) a nem
szakrendszerű oktatás bevezetésének köszönhetően kerültek be a vizsgálatba (RÁDI, 2008).

iskola-kategóriák és az elemzett interakciók megoszlása
hallott szöv.

olv. szöv.

nem pályázatos
iskola

2498

1237

1768

992

6495

százalék

38,5%

19,0%

27,2%

15,3%

100%

Pályázatos iskola

1958

1232

1525

1017

5732

34,2%

21,5%

26,6%

17,7%

100%

4456

2469

3293

2009

12227

36,4%

20,2%

26,9%

16,4%

100%

%
Összesen
%

szóbeli szövalk. írásbeli szövalk.

összesen

2. táblázat: az elemzett interakciók megoszlása

Az elemzési egység egy-egy interakció volt. 12.227 interakció rögzítettünk összesen.

3.3. A kutatási eredmények bemutatása és elemzése
Az értekezés szűkebb témája, mint már többször rögzítettük, a szövegértésszövegalkotás

kompetenciájának

vizsgálata,

amelyhez

elengedhetetlen

a

Nemzeti

alaptantervben rögzített anyanyelvi kulcskompetencia bemutatása. Lássuk, hogyan jelenik
meg a Nat megfogalmazásaiban e kulcskompetencia a 243/2003 (XII. 17.) korm. rendelet (a
202/2007. (VII. 31.) korm. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövegében
(54) (55)!
A műveltségterületek és tartalom: ha egy tanterv integrált tartalom alapú, óhatatlanul
műveltségterületekben gondolkodik. A 2007-es Nemzeti alaptanterv a curriculum jellegű,
korszerű tantervi gondolkodást mutató tanterv (56). Ez konkrét utalást tartalmaz az iskolához,
tanulási folyamathoz kötődő pozitív attitűd kialakítására, s az óvoda és iskola közötti átmenet
megteremtésének fontosságára. Amikor a dokumentum felépítését vizsgáljuk, azt láthatjuk,
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hogy maga a szakaszolás is egyfajta folyamatban való gondolkodást tükröz (természetesen
szemléletében igazodva a közoktatási törvényhez). A gyorsan elfeledett nézet szerint itt az 5 –
6. évfolyam takarja az alapozó szakaszt, a 7 – 8. évfolyam pedig a fejlesztő szakaszt. Az
elvont fogalmak tartalom nélküli használata puszta memoriter, amely nem feltétlenül lesz a
többszöri felidézéstől sem lehorgonyzott tartalom. Ott nem történik megértés, hanem a
felidézés minőségében történhet változás. A deklaratív tudás nem ettől lesz biztosan valami
más minőségű műveltségi elem, esetleg procedurális tudás (CSAPÓ, 2002).
Az egyes műveltségi területek között százalékos arányokat határoz meg, nem ad
konkrét óraszámokat a tartalmak megvalósításához. Ezek az arányok helyi szinten
változhatnak az egyes szakaszokban, a helyi szintű változatokat azonban ma már nem annyira
a helyi arculat, sokkal inkább a kerettanterv vagy a szükség határozza meg. Fordított irányú a
folyamat, mint az eredeti szándék volt. Ha a kerettantervek ajánlásai – mondhatjuk inkább,
hogy előírásai – objektív tárgyi vagy személyi feltételeken elbuknak, netán infrastrukturális
okokból nem valósíthatók meg, ekkor tér el tőle helyi tantervi szinten egy iskola. Nem a helyi
igényekből, hanem a helyi deficitből indul ki.
Az általam kiemelt területen a fejlesztési arányok nem változtak az új (2012-ben
kiadott) Nemzeti alaptantervben sem (57): az 1- 4. évfolyamon 32 – 42% - át, 5 – 6.
évfolyamon 17 – 24% - át, 7 – 8. évfolyamon 10 – 15% - át, ez marad a következő két évben
is, majd 11 – 12. évfolyamon csak 10% - át adja a helyi tantervbe illesztendő tartalmaknak (a
nemzetiségi iskolákban az arányok másként alakulnak). A Nemzeti alaptantervben
egyértelműen megtalálhatjuk a különböző műveltségi területek fejlesztési feladataiban és az
ezekhez rendelt tartalmakban, hogy az anyanyelvi kompetencia (mint kulcskompetencia)
fejlesztése nem lehet pusztán a Magyar nyelv és irodalom műveltségterületre épített
tantárgy(ak) feladata.
Miután a kompetencia alapú fejlesztés a Nemzeti alaptanterv 2003-ban (58), majd a
2007-ben (59) módosított változatának implementációja volt, kívánt lenni legalább is, a
kompetenciaterületi konzisztenciát mutatnám be a továbbiakban. Nem szeretnék kilépni az
egységes fejlesztési szemléletből, mert a Nemzeti alaptanterv 2012-ben kiadott változata
ennek nem felel meg (60).
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A műveltségterületről szóló fejezet az alapelvek, célok meghatározásával kezdődik.
Tehát a tervezés a célokból kiindulva történik, s nyelvileg is eltér a szokásos célok/feladatok
megjelöléstől is.
„A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás, a tanulás közege, előfeltétele és legfőbb
eszköze. Ily módon alapvető szerepe van a kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében,
és meghatározza a tanulás teljes folyamatát. Az irodalom mint nyelvi művészet a kultúra egyik
fő hordozója és megújítója, miközben pedagógiai szempontból a szövegértési és
szövegalkotási képességek fejlesztésének egyik legátfogóbb és leghatékonyabb eszköze, vagyis
az anyanyelvi, a kulturális és a szociális kompetencia párhuzamos fejlesztését teszi lehetővé.”
(61)
Láthatóan leíró jellegű, nem ad konkrétan - csak implicit módon - feladatot. Kifejti a
műveltségterület kulcskompetenciákhoz való viszonyát. Szinte meggyőz minket, olvasókat a
magyar nyelv és irodalom tartalma által megvalósuló fejlesztésének fontosságáról, szoros
egységben mutatva a magyar nyelven folyó kommunikációban és irodalomban jól közlekedő
ember előnyeit az ismertszerzés és más képesség kibontakoztatásának lehetőségeiben.
Az anyanyelvet és az irodalmat egységesnek és egymástól elválaszthatatlanak tartja.
Ebben az esetben azonban helyesebb lett volna az 1995-ben használt Anyanyelv és irodalom
megnevezést használni továbbra is, hiszen ha igaznak véljük ezt a mondatot – s miért ne -, azt
feltételezzük, hogy a Magyarországon tanulóknak magyar az anyanyelve. Ez azonban
egyáltalán nem biztos. A következetlenség már előbb felfedezhető a szövegben:
„Az anyanyelv sokoldalú, árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. Az
állampolgárok magas szintű anyanyelvi tudása a társadalom belső kohéziójának, a
demokrácia működésének, a demokratikus jogok gyakorlásának sarkköve, értve ezalatt a
társadalmi intézményrendszer működésének, alapszövegeinek, szövegműfajainak az ismeretét
és azok értelmezésének képességét, a fenti keretek között megvalósuló kommunikációs aktusok
magas szintű gyakorlását és olyan attitűd kialakítását, amely a kritikai elemzést és az
együttműködési képességet integrálja. Az anyanyelvi készségek birtoklásának meghatározó
szerepe van a társadalom értékeinek közvetítésében, létrehozásában és az azokról folyó
diskurzusba való bekapcsolódásban, a kánon megismerésében, működésének megértésében és
alakító áthagyományozásában.” (62)
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Inkább az anyanyelvi (kulcs)kompetencia meghatározáshoz tartozna, s ugyan a
műveltségterület feladata e kulcskompetencia fejlesztése (is), mégsem azonos azzal. Illetve a
szöveg szerint azonos, de akkor a Nat felépítése, struktúrája némi zavart mutat.
Az alapelvek, célok bemutatása után a fejlesztési feladatok szerkezetével találkozhatunk,
tehát maga a fejlesztés folyamata rajzolódhat ki számunkra.
A fejlesztési feladatok a következők (63):
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása
2. Olvasás, írott szöveg megértése
3. Írás, szövegalkotás
4. A tanulási képesség fejlesztése
5. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Ezek

egymásra

épülését

már

horizontális

és

vertikális

elrendezésben

is

megfigyelhetjük. A vertikális elrendezés megfigyelése egy-egy fejlesztési feladat esetében
könnyedén követhető, a fejlesztési feladatok konzisztenciáját nehezebb követni. Ha pusztán a
horizontális elrendezést nézzük, láthatjuk, hogy csak a továbbhaladáshoz elengedhetetlen
pontokat határozza meg a Nat. Ez nem jelent azonban követelményrendszert abban az
értelemben, ahogyan azt megszoktuk: ez nem előíró jellegű, inkább normatív. Nem azt
mondja, mit kell elérnünk, hanem azt mondja, ez volna szerencsés. Irányadás, mértékadás.
Olyan kritériumokra gondolhatunk, amelyek előírják, hogyan kell eljárni az ismeretek
megszerzésének érdekében, annak kapcsán. Tehát ezek a meghatározások nem képesek az
ismeretek standardját adni. Ezt megint csak szépen tükrözi a megfogalmazás, például
Törekvés az érzékletességre; a különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési
célnak és szándéknak megfelelően. (64). Lehet úgy továbblépni, hogy mindez nehézséget
okoz, de nem szerencsés azért, mert a következő szakaszban már bonyolultabb műveletekre
kell képesnek lenni. Mi segít mindebben egy gyereknek? Ezt a vertikális felépítés mutatja
meg nekünk. Ugyanennél a példánál maradva: „Gondolatok, információk, érzelmek és
vélemények egyszerű, érthető és hatékony közlése; törekvés a kifejező és mások számára
érthető beszédre. Törekvés a megfelelő hangképzésre, beszédlégzésre és hangoztatásra. A nem
verbális kommunikáció néhány elemének megfigyelése (pl. a testbeszéd). Törekvés a helyes
szóhasználatra, a kiejtésre, testbeszédre. Figyelem a kortárs és a felnőtt beszélgetőtársra.
Rövid hallott szöveg lényegének, érzelmi tartalmának megértése. Mindennapi élmények,
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mozgóképélmények és olvasmányok tartalmának felidézése, elmondása. Részvétel a
tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Saját vélemény megfogalmazása.” (65)
Tehát ha kiemelünk a táblázat függőleges tengelyén bármely elemet, a „felette” és
„alatta” lévő - vele azonos oszlopban található – tevékenységre átváltható feladatok pontosan
ugyanazt a képességet fejlesztik. Jelen esetben a törekvés az érzékletességre; a különféle
mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően
fejlesztését szolgálja a kifejező beszéd, az ennek feltételeként felfogható megfelelő
hangképzés, a nonverbalitás és a metakommunikáció, a stílus és regiszter megfigyelése
természetes kommunikációs helyzetekben stb. Ide tartozhatnak a film- és olvasmányélmények
is. Ezek mind-mind segítenek abban, hogy tájékozódjanak a gyerekek a beszélő valódi
szándékáról. Mint láthatjuk, a beszélgetés, a párbeszéd nemcsak felnőttel történhet, a
kontextus sokféle; szociális kompetenciák fejlesztésére is alkalmas lesz. Ebből az következik,
hogyha az itt vizsgált 1 - 4. évfolyamon a domináns elem a beszédkészség, szóbeli szövegek
megértése, értelmezése és alkotása fejlesztési feladatoknál a sokféle kommunikáció
megfigyelése, alkalmazása, de nem tudatosítása, akkor erre majd bátran építhető 5 – 6.
évfolyamon „az egyszerű, érthető

és hatékony közlés változatos kommunikációs

helyzetekben.” (66)
Az olvasás, írott szöveg megértése támogatja a beszédkészség, szóbeli szövegek
megértése, értelmezése és alkotása fejlesztési feladatban megfogalmazottakat, és fordítva is
igaz ez az állítás.
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről – olvashatjuk az 5. fejlesztési feladatot
(67). Ez megint nem tükrözi teljes mértékben a műveltségterület elnevezését, hiszen itt megint
„csak” a magyar nyelvről van szó. Ugyanakkor ez a felfogás megengedi, hogy ne nyelvtani
ismeretekről beszéljünk az első négy évfolyam során, hanem anyanyelvi tapasztalatszerzésről
(abban az esetben, ha a magyar ez az anyanyelv). Sem a Nemzeti alaptanterv 2012 előtti
változatai, sem az implementáció nem ragaszkodik a leíró nyelvtan uralmához. Az 5.
évfolyamtól egyértelműen a kognitív kereteken belül maradva (kognitív nyelvészet), a
generatív grammatika híve. Az irányzat Noam Chomsky nevéhez fűződik, s jellemzőjeként
megemlíthetjük, hogy a mesterséges intelligencia kutatások mellett a kognitív pszichológia
hatásait véljük felfedezni benne (CHOMSKY, 1995). Lényege, hogy az idegrendszer által
alkotott produktumokat – így az emberi beszédet is – létrehozásuk és feldolgozásuk
folyamatában vizsgálják. Ezért az egyik legfőbb érdeklődési területe a beszélt nyelvi
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társalgások, spontán párbeszédek vizsgálata lett. A kognitív nyelvészet a nyelvet az emberi
viselkedést befolyásoló mentális struktúrák rendszeréből álló mentális megismerésrendszer
részének tekinti. Elméletének középpontjában a nyelv és az idegrendszer közötti kapcsolat áll,
a nyelvet pedig az idegrendszer egyik működési módjaként tanulmányozza. Az elmélet
egyszerre veszi figyelembe a nyelv szerkezeti és műveleti jellegét. Ennél is érdekesebb
gondolat, hogy a nyelvi formákat pedig a világ állapotait kódoló idegrendszeri állapotok
reprezentációinak tartja (PLÉH és TRSI, 2007).
A funkcionális-kognitív szemlélet szerepe a dialóguskutatás fellendülésében látható.
Míg a strukturalista szemléltető kutatások elsősorban az írott nyelv tanulmányozásával
foglalkoztak, nem fektetettek nagy hangsúlyt a beszélt nyelvi szövegek vizsgálatára, így a
társalgások, dialógusok elemzése sokáig háttérbe szorult. Az újgrammatikus iskola
nyelvszemléletében, mely a nyelvet asszociációkra épülő pszichikai organizmusnak tekinti,
megjelent az egyéni nyelvhasználat iránti vizsgálódás igénye. Noam Chomsky a nyelvi
kompetencia mellett megkülönbözteti a performancia fogalmát, mely már a konkrét
megnyilatkozások egyedi jellemzőivel foglalkozik. Mégsem az a fő törekvése, hogy az egyéni
beszédtevékenységet vizsgálja, hanem a beszélő nyelvi kompetenciájának leírása volt. Illetve
az ideális beszélőt próbálta megismertetni, leírni. Nem a nyelvet vagy ideális beszédet. Tehát
a nyelvi tevékenység mint funkció szerepelt nála, a beszélt nyelv előtérbe helyeződött az írott
nyelvvel szemben. Hiszen hogy ezek a szövegek meghatározó szerepet játszanak az emberek
mindennapi kommunikációs gyakorlatában és szocializációjában is. Lassan az irodalmi nyelv,
tehát a konstruált beszélt nyelv szerepét fölváltotta a spontán beszélt nyelv vizsgálata. A korai
beszélt nyelvi kutatások között kevés, valóban spontán és köznyelvi megnyilatkozás elemzése
szerepelt, melynek okai az adatgyűjtéssel és a lejegyzéssel kapcsolatos problémák között
kereshetők. A funkcionális szemlélet erősödésével a kommunikáció interaktív jellegére
helyeződött

a

hangsúly,

a

szövegtipológia

másik

lehetséges

iránya

pedig

a

kommunikációorientált szempontok alkalmazása. Jól illik a curriculum szemlélethez a
funkcionális és kognitív szemlélet felismerésére építő grammatika, mely szerint a beszélő
szövegekre vonatkozó tudása folyamatjellegéből adódóan a társadalmi interakciókban
gyökerezik, így megjelent a szövegtípusok azonosításához szükséges tudás fogalma, a
szövegtípus pedig nem eleve adott és létező, hanem az aktuális interakcióban létrejövő
entitásként értelmeződik. Ez a magyarázata annak, hogy a kommunikációban résztvevők
gyakorlati tudásuk alapján sorolják az egyes szövegeket az általuk ismert nyitott típusokba, s
a besorolást aktuálisan az adott beszédhelyzethez igazítják, folyamatosan értékelve és alakítva
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ezzel a verbális interakciót. Ez a kommunikáció-orientáltság nem zárja ki, de mégis más
nyelvtani irányzat felé tereli a magyar nyelvi tapasztalatok rendszerezését. Fontos szerepet
kap az implementációként értelmezett szövegértés–szövegalkotás kompetenciaterületi
fejlesztésben az informális szöveg vizsgálatára utaló ismeretek, s természetesen megmaradnak
a formális szövegek megismerésének útjait bemutató eljárások is. Megkülönböztet mindkét
esetben beszélt és írásban megjelenő változatot is.
A tervezési és fejlesztési folyamat után célszerű néhány gondolat erejéig az
értékelésnél elidőzni. Csekély mértékben ugyan, de már néhány helyen belekezdtünk ennek a
gondolatnak a fejtegetésébe. Akár a Nat-ról, akár annak implementációjáról van szó, a
folyamat szerves része a reflexió. Az értékelés esetében arra kíváncsi a folyamatot tervező,
hogy a fejlesztési folyamat mely elemei követték valóban a tervezett utat, hol voltak eltérések,
ezek milyen okokra vezethetők vissza, s a korrekciók milyen eredménnyel zárultak. Az
értékelés tulajdonképpen nem a folyamat vége, hanem a folyamat része. Követi azt,
valamiféle stabilizátor szereppel bír. Kevéssé minősítő funkciójú. A formatív értékelés illik a
fejlesztési folyamathoz, mely tartalmaz szummatív elemeket, ezek azonban inkább a
diagnosztizálásban segítenek (GOLNHOFER, 2003). A mi esetünkben az egyetlen szummatív
funkcióval bíró értékelés az érettségi vizsga. Amely szintén diagnózist ad számos elemről a
közoktatásban. Ma még elmondható, hogy az iskola kevéssé tudja megteremteni az adekvát
ellenőrzési és értékelési módokat a mindennapi gyakorlatban. Erősen ragaszkodik a minősítő,
szummatív funkcióhoz, mely óhatatlanul ismeretközpontú megközelítés. Az is elmondható, s
az előző gondolatból könnyen levezethető, hogy általában a pedagógus értékelő
megnyilvánulásai szolgáltatják a viszonyulási pontokat, s ez nem a tudás életszerű
alkalmazásához kötődő viszonyulási pont. Noha a Nemzeti alaptanterv koncepcionálisan
ezekre a helyzetekre épít, ezekre a helyzetekre kíván felkészíteni (nem direkt módon, mégis
deklaráltan). A Nemzeti alaptanterv az értékelési szisztémát - a fennálló törvényi
szabályozással összhangban – helyi szinten kidolgozandó feladatnak tartja. A magasabb
évfolyamra lépéshez tehát nem elegendő a műveltségterületi normatíva teljesítése, ha helyi
tantervben ennél részletesebb, magasabb (stb) az előírt továbblépési feltétel. Tehát a
követelményrendszer meghatározása helyi szintű feladat, ennek megfelelően lehet előíró
jellegű. Ez igaz abban az esetben is, ha azt is olvashatjuk a Nat-ban, hogy nem kell minden
tanulónak ugyanakkor ugyanúgy teljesítenie, tehát a differenciálás elve nemcsak a tervezés –
fejlesztés folyamatában, hanem az értékelés esetében is következetes szempont. A gyakorlat
következetesen lép vissza a kezdő- és bevezető szakaszban (akkor is, ha törvény szava és
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szelleme elég egyértelmű irányba mutat) is a minősítő értékelés felé, erősen érvényesíti a
szummatív funkciót.
A Nemzeti alaptanterv 2012 előtti változatai esetén megengedhető volt az új
grammatika elemeinek megjelentetése. Sem az anyanyelvi tapasztalatszerzés, tudatosítás és
tudatos nyelvhasználat; sem az irodalomhoz kötődő tartalmak nem tartalmaztak konkrét
tananyagot, mégis pontosan tudták a fejlesztésben részt vállaló és a kipróbáló pedagógusok,
mit is kell tenniük. Az már nehezebb kérdés, hogy minek segítségével, milyen eszközökkel,
például milyen irodalmi művek felsorakoztatásával, s azokat miként használva lesz a
leghatékonyabb a fejlesztés. Ennek egyfajta megvalósítására, egy (amely mégis több) példa
bemutatásra tett kísérletet a HEFOP 3.1. keretében folytatott fejlesztés. Természetesen a helyi
adaptációnak utat, teret engedve. A helyi tanterv készítéséhez segítséget nyújt az
elkészültekor programtantervnek hívott kerettanterv (az elnevezés nem jelent műfaji
változást), amely az úgynevezett kompetenciaalapú programcsomagok elemeként készült. A
kísérleti

bevezetésben

résztvevők

visszajelzései

alapján

korrekciók

történtek

a

programcsomag egyes elemeinek véglegesítésekor, s aztán az ún. követő iskolák és a TÁMOP
pályázati rendszerben bekapcsolódó intézmények már egy kipróbált és javított változattal
dolgozhatnak. Persze, mindannyian tudjuk, hogy a kipróbálás – korrekció – végleges változat
bevezetése nem a tervezett időhatárokkal történtek meg, ezért a fejlesztő munka
szisztematikussága, a folyamat hatékonysága nehezen mérhető. Folyamatos követést is
valójában csak az Országos kompetenciamérések adnak, de ezek szintén nem tudnak reális
képet mutatni annak a programcsomagok beválásának valószínűségéről.
Az iskola, annak kezdő -és alapozó szakaszának célja a meglévő eltérések egymás
javára fordítása, megtartva a különleges gondolkodásmód, az új gondolkodási struktúrák
értékét.
Egy olyan komplex képesség, mint például az anyanyelv használata, egyfajta viselkedés
megtanulását, magát a viselkedést is jelenti. A nyelvhasználatnak sokféle megnyilvánulás,
végtelen adaptív helyzetben való helytállást biztosít. Rengeteg árnyalattal, mégis
szabályrendszerrel. A jövő nyitottsága, előre nem tervezhetősége egyrészt egzisztenciális
kényszert, másrészt morális felelősséget is jelent az emberi tanulás szempontjából.
A Nemzeti alaptantervben a műveltségterület az alapelvek, célok meghatározásával
kezdődik. Ezek egymásra épülését már horizontális és vertikális elrendezésben is
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megfigyelhetjük: tartunk egy mennyiségtől egy sokszoros mennyiség felé, s ennek a
folyamatnak vannak időbeli és minőségi jellemzői. Az anyanyelvi kompetencia éppen
ilyesféle változások komplex megnyilvánulása; az elsajátítása, minőségi és mennyiségi
változása maga is cél és eszköz. A tanulás tanulásának is alapfeltétele, tehát a
gondolkodásmód alakulása és alakítása is.
3.3.1. Az adatok tartalmi és leíró statisztikai elemzése
3.3.1.1. A szóbeli szövegalkotás fejlesztése és a hallott szövegek megértése
Az

alfejezet-rész

szűkebb

témája

a

szóbeliség.

A

szóbeli

szövegalkotás

kompetenciájának és a hallott szövegek megértésének vizsgálata.

A szóbelis vizsgálati eredményei
A szóbeli megnyilvánulások megfigyelése esetén több műveltségterületi tartalomról
beszélhetünk. Az élőbeszéd gazdagságát figyeltük meg tanórai keretek között. Korlátozottnak
érezhetjük a kommunikációs környezetet, mégis azt érezzük, hogy megjelenhet a nyelv zenei
eszközeinek, a gesztusoknak, a személyes jelenlétnek és a körülményeknek a sokfélesége,
értelmező ereje (ANTALNÉ, 2010). A szóbeli szövegalkotás erénye, hogy lehet lazább,
hiányosabb szerkesztésű, gyakoribbak a szabálytalanságok, módosító nyelvi ötletek, egyéni
nyelvi lelemények. Jól megfigyelhető, hogy még a tanórán is sűrűn használnak a
kommunikációs helyzetben lévők töltelékszavakat, ismétléseket (LACZKÓ, 2010).
A beszédprodukció vizsgálata bonyolult, a közben zajló mentális, kognitív
tevékenységekről

csak

feltételezéseink

vannak.

A

kommunikáció

irányultságából

következően magába épít egy tartalmi és egy viszonyszintet. Egyszerre közvetít a tartalmára
és a vételére vonatkozó, vagyis a kommunikáló felek közötti viszonyra utaló információkat. A
kommunikációban mindig egybekapcsolódik egy kognitív és egy normatív szint (GREDLER,
2005). Továbbá minden kommunikáció a konkrét tárgyi információ mellett egy sor olyan
üzenetet is magába épít, amelyek a közlés módjára, körülményeire, kontextusára, értelmezési
módozataira vonatkoznak, azaz egy bizonyos kommunikatív aktus metanyelvi szinten is
zajlik. A kommunikációs jelentést igen nagy mértékben a kommunikáció nem verbális elemei
hordozzák, illetve azok a performatív verbális elemek, amelyek cselekvő megnyilvánulásokra
ösztönző parancsot, utasítást tartalmaznak, és maguk is a beszéd útján kifejtett cselekvés
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formájában valósulnak meg. A verbális úton zajló kommunikáció jellemzően interaktív. Ha ez
rendezett nyelvi aktivitás, akkor cselekvésláncolatot alkot, amelynek elemi egysége a forduló
(ANTALNÉ, 2010). A kérdezés is beszédaktus, beszédfordulót indíthat meg (ANTALNÉ, 2010).
Az eredményes kommunikáció alapfeltétele, hogy a felek képesek legyenek arra, hogy a
közösen kialakított normáknak megfelelően viselkedjenek, a normáknak megfelelő
üzenettípusokat bocsássák ki. Ennek képessége csak nagyon kevés tekintetben velünk
született, azaz biológiailag adott. Legnagyobb részt tanulni kell. A tanulás folyamata a
szocializáció. A szocializáció folytán végső soron azt tanuljuk meg, hogy a különböző társas
szituációk kereteit alkotó sajátos normastruktúráknak milyen viselkedési mintázatok felelnek
meg (HÁMORI, 2006). Az így megtanult mintázatok azután segítségünkre lesznek maguknak a
szituációknak a felismerésében, és a megfelelő viselkedés kialakításában. Életünk során ilyen
értelemben tehát szerepeket, szabályozott viselkedésmintázatokat tanulunk meg. A tanulás
folyamata pedig a szerepekről alkotott bonyolult mentális kép (kognitív struktúra) kialakítása
(HÁMORI, 2006). A mindennapi gyakorlat során elsajátítjuk a szerepek megfelelő
megvalósításának módjait, amelyeknek kiterjedése és árnyaltsága határozza meg, hogyan
tudunk közreműködni a különböző társas kapcsolatainkban. Szereprepertoárunk mint mentális
struktúra összekapcsolódik attitűdjeinkkel, pontosabban attitűdrendszereink szerves részét
alkotja, velünk együtt alakul ki és fejlődik (HÁMORI, 2006).
A szóbeliségre vonatkozóan a Nemzeti alaptanterv nem ír elő követelményrendszert
abban az értelemben, ahogyan azt megszoktuk: ez nem előíró jellegű, inkább normatív (bár a
Nat egyetlen normatív pontja az érettségi vizsga ebben a pillanatban), a fogalmat abban az
értelmeben használtuk, hogy irányadás, mértékadás. Meghatározásai nem képesek az
ismeretek standardját adni.
A Nat 2003-tól bevezetésre kerülő és a jelenleg érvényben lévő változata szerint, a
szóbeli szövegalkotás az 1 - 4. évfolyamon a következőképpen jelentkezik: a fejlesztési
feladatok szerkezete megmutatja számunkra a beszédkészség és szóbeli szövegek megértésére
való törekvést, az olvasást és írott szöveg megértését, az anyanyelvi tapasztalatok szerzését,
az azokhoz kapcsolódó „gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezését” (68), (69), (70).
Meghatározza az irodalmi kultúra, valamint az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a
történeti érzék fejlesztésének épülését is (71), (72), (73). Az alsó tagozaton hol négy-, hol hat
évfolyamra vetíti a tartalmakat a rendelet. A szöveg szerint törekedni kell „a megfelelő
hangképzés, beszédlégzés és hangoztatás fejlesztésére; a mások számára érthető és kifejező
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beszédre. Végezni kell kiejtési, mondat- és szövegfonetikai gyakorlatokat, önismereti játékokat
és szerepgyakorlatokat” (74), (75), (76). Igény mutatkozik a tanulócsoportban folyó vitákban,
beszélgetésekben való részvételre, „a hallott rövid szövegek megértésére. Mindennapi
élmények, olvasmányok, látvány-, hang-, mozgóképélmények tartalmának felidézésére,
elmondására, a saját élmények megfogalmazására” (77), (78), (79). A fejlesztésre szánt
tartalom között szerepel a „tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása” (80), (81),
(82). A biztos hangos olvasási készség is elérendő, ennek kialakításában a „rövidebb
szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek önálló olvasása” figyelemre méltó, ehhez
kapcsolódóan a „kreatív folyamatok támogatása” (83), (84), (85). Mind szóban, mind írásban
történhet

az

„olvasott

szöveg

cselekményének

utólagos

felidézése,

a

szereplők

cselekedeteinek, jellemének, kifejtett és ki nem fejtett nézeteinek megértésről való meggyőzés
(86), (87), (88). Az anyanyelvi tapasztalatszerzés megjelenhet „különböző műfajú, hangnemű
szövegekben az eltérő nyelvhasználat érzékeléseként” is (89), (90), (91). Nem hagyhatjuk
figyelmen kívül az „anyanyelv és az idegen nyelv különbségének felismerése, ennek
megfogalmazása a diák saját szavaival” (92), (93), (94). Az irodalmi művek feldolgozása és
megértése, az ezekhez kapcsolódó tartalommondás, rövid összefoglalás, a klasszikus és
kortárs irodalmi művekkel való foglalkozás, ezek zeneiségének visszaadása (95), (96), (97).
Az ítélőképesség fejlesztésére megfelelő tartalom „az ítélkezés mint cselekedet felismerése
mindennapi helyzetekben és különféle műalkotásokban”, ezekhez kapcsolva „a nem saját
álláspont megjelenítésének, átélésének képessége” (98), (99), (100).
A magyar nyelv és irodalom műveltségterületen belül az érzelmek, vélemények
kifejezése történhet narratív formában, de a művészi kifejezés eszközeivel is. Noha az
irodalmi kultúra az olvasott szöveg megértését is magában foglalja, a Nemzeti alaptanterv
2012-es változatában valamiért külön szerepel (101). A vizsgálat idején még nem így volt.
Minden változatban igaz azonban, hogy a fejlesztési feladatok támogatják, részben lefedik,
részben pedig kiegészítik a fejlesztési folyamatban egymást.
A tanórákon aszimmetrikus kommunikációval találkozhatunk az esetek többségében.
Az aszimmetria különböző fokú lehet. Az intézményes kommunikációban a formális elemek
dominánsak. A pedagógus elvárt beszédviselkedését a professzionális pedagógiai elvrendszer
és a pedagógiai hagyományokon alapuló íratlan szabályok alakítják. A tanulók esetében ez az
iskolai szocializáció keretében történik a formális nyelvhasználat alakulása. Mindkét fél
részéről megfigyelhetjük a verbális és nonverbális csatorna kifejezőeszközeit, kutatásunk
esetében meg is figyeltük, rögzítettük. A tanórák jellegzetessége a kötött idő, ez hatással van a
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kommunikáció menetére, a mondanivaló struktúrálására. A beszédjog megadása a tanár
kijelölésével vagy önkijelöléssel, önkijelölést követő kijelöléssel történik. Ezért nem
feltétlenül nyilatkozik meg minden tanuló (ANTALNÉ, 2010).
Vizsgálatunkban az x tengelyen a független változók közül a megnyilvánulások
terjedelmét színekkel és számszerűsítve is érzékeltettük, míg az elemzésben megjelenítettük
az egyes jelenségek egymáshoz viszonyított arányát. Az y tengelyen a megfigyelt
évfolyamokat (osztályokként szerepelnek a diagramon) tüntettük fel. Az ábrázolt értékeket a
diagramokon a különböző képességszintekre vonatkoztattuk (függő változó).
Meglepőnek tűnik a szóbeli szövegalkotás első szintjének túlsúlya, azon belül is a rövid
válaszok aránya. A tanulók ebben az életkorban szeretnek gondolatokat közölni a
környezetükkel, felveti ez a magas érték annak lehetőségét, hogy a gondolatok kifejtését
hamar lezárja a tanító, esetleg a kérdések egy része konvergens gondolkodást kíván. A 6 éves
kor utáni spontán beszédről kevés adat van, noha fontos lenne tudni, hogy a spontán beszéd
milyen változásokon megy át az első biológiai sorompó után. 7 éves korra változás
következik be a beszédtervezési stratégiákban. Tehát az első évfolyamba lépő gyerekek az
iskolába lépéskor másként gondolkodnak a szóbeli szövegalkotás során, mint akár egy félév
múlva. A 7 – 10 éves gyermekek már nem szavanként tervezik a gondolatok nyelvi
átalakítását, hanem frázisonként. Csökken a szavak és néma szünetek időtartama, ezek a
temporális jellemzők arra utalnak, hogy a kognitív éréssel párhuzamosan a fejlődnek a
beszédhez szükséges motoros mozgások is (NAGY és TRSI, 2004). A kisiskolás korban, de még
később is fejlődik a grammatika, folytatódik bizonyos nyelvtani szerkezetek megszilárdulása
(CRYSTAL, 2003). Évről évre nő a beszédegységeken belüli szavak száma. A szókincs –
részben az írott nyelv elsajátításának hatására – nagymértékben növekszik (LACZKÓ, 2011). A
magyar kisiskolások spontán beszédéről is történtek már vizsgálatok. Közléseik szerkezetileg
komplexebbek, mint az óvodásokéi; ezekben a főnevek dominálnak (NAGY és TRSI, 2004), de
már használnak ragozott főnévi igeneveket, megnő a határozószók, a névmások és
melléknevek száma. A ragozás szintén tökéletesedik, a gyermekek már nyolcéves korban
képesek a gyakorító- és ható képzők, segédigék helyes alkalmazására, az agrammatikus
mondatok aránya pedig jelentősen csökken (LACZKÓ, 2011). A beszéd temporális
sajátosságait tekintve kilencéves korra csökken a néma szünetek aránya az óvodáskorhoz
képest, és rövidebbek is a jelkimaradások, ez a tendencia egészen felnőttkorig folytatódik. A
kilencévesek a felnőttekhez képest még feleannyi lexémát ejtenek egy perc alatt; a beszéd- és
artikulációs tempó gyorsulása folytatódik kilencéves kortól felnőttkorig (HORVÁTH, 2013).
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jellemzők

visszaköszöntek

az
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évfolyam

szóbeli

szövegalkotásának

megfigyelésekor. Az adott területen 1. képességszinten összesen 1300 interakciót
rögzítettünk. Ebből az első évfolyamon szószintű közel 12%-nyi, az összes évfolyam
szószintű megjelenési formáinak a 62% (az 1. képességszinten). Az első évfolyamon folyó 1.
képességszintű megnyilvánulások közel 33%-a. A szó szintű megnyilvánulásokhoz vettük a
hangok visszaadását is. Az első évfolymon gyakori mind az olvasás-, mind a szóbeli
szövegalkotás esetén a hangok visszaadása, képzése. Meg kell jegyezni, hogy nem csak
magyar nyelv és irodalom (anyanyelv) órát tekintettek meg a vizsgákatot végzők. A második
évfolyamon a szó szint 1,5%, harmadik évfolyamon 2,7%. A negyedik évfolyamon 3%. Az
egyéb évfolyamon pedig 0,5%.
A sz óbel i sz övegal kot ás 1. képességsz i nt j én
m egnyi l vánul ó t evékenységei nek ábráz ol ása
szavak

EGYÉB OSZTÁLY

4 . OSZTÁLY

3 . OSZTÁLY

2 . OSZTÁLY

1 . OSZTÁLY

1-2 mondat

7

3-4 mondat

3

54

38

35

5-10 mondat

48

38

20

20

16

18

73

72

60

53

69

164

10- mondat

116

29

143

98

10

39

19

58

1. diagram: a szóbeli szövegalkotás, 1. szinten tapasztalt képességek száma osztályonkénti bontásban

Az 1 - 2 mondatos szövegek arány az 1. képességszinten 23%. Mindez az első
évfolyamon 11%. A második évfolyamon 5%-nyi. A harmadik évfolyamon megközelítőleg
3%. A negyedik évfolyamon 37%. Az egyéb évfolyamokon 0,5% alatt van ez az arány. Az
1300 megnyilvánulásból 21% a 3 - 4 mondatos akció vagy interakció az összes vizsgált
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évfolyamot tekintve. Az első évfolyamon 7,5%, a második évfolyamon 2%, a harmadik
évfolyamon 5%, negyedik évfolyamon 1,2%, egyéb évfolyamon pedig 4%. Az 5-10 és a 10
mondatnál hosszabb szövegek kifejezetten hosszúnak számítanak ahhoz, hogy 1.
képességszintűek legyenek. Ezek alapján az első évfolyamon 7%, második évfolyamon 2,2%,
harmadik évfolyamon 13%, negyedik évfolyamon 10%, és az egyéb évfolyamokon 3%-ot tesz
ki. Ha ezt a terjedelmet az egyes évfolyamokon jellemző elemszámhoz viszonyítjuk, akkor az
évfolyamon (502 megnyilvánulás mellett) 19%, a második évfolyamon (147 megnyilvánulás
mellett) csaknem 20%, a harmadik évfolyamon (314 megnyilvánulás mellett) közel 54%, a
negyedik évfolyamon 56,5%. Az egyéb évfolyamokon pedig 37%.
A sz óbel i sz övegal kot ás 2. képességsz i nt j én t apasz t al t
m egnyi l vánul ások
szavak

EGYÉB
OSZTÁLY

1-2 mondat

26

4 . OSZTÁLY

10

84

3 . OSZTÁLY

21

118

2 . OSZTÁLY

1 . OSZTÁLY

3-4 mondat

5-10 mondat

5

15

2

47

58

19

20

78

45

55

18

10- mondat

154

11

30

34

34

7

05

31

2. diagram: A szóbeli szövegalkotás 2. szinten tapasztalt képességek száma évfolyamonkénti bontásban

A 2. képességszinten a tanulók a szövegben explicit megfogalmazott információ
visszakeresésére képesek, és különbség felismeréséről győzik meg a megfigyelőt. A szöveg
információi és a mindennapi élet közötti egyszerű-, a szereplők közötti egyszerű
kapcsolatokat felismerik. Nem jelent problémát a tanulóknak a szöveg eseményeinek lineáris
időrendjében való eligazodás; a szöveg egységei közötti kérdés-felelet viszony felismerése.
Ismert a tanulók számára egy szövegrész témája, a hagyományos történetmesélési
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eszközöknek és a meggyőzés szándékának felismerése. Az állandósult szókapcsolatok alkalmi
jelentését is felismerik.
Ezek alapján a szó szintű megnyilvánulások alapvetően csökkenhetnek. A 2.
képességszinten 927 megnyilvánulást jegyeztek le a megfigyelők. Ebből szó szintű összesen
130. Tehát a 14%. Az első évfolyamon a megnyilatkozások száma 105, ennek a 17%,-a
szószintű. A második évfolyamon a megnyilatkozások száma szintén 105, ennek az 53%, és
még az egyéb évfolyamokon is 38%-nyi (68 megnyilatkozás mellett). Míg a hosszú szövegek
(5 – 10, illetve 10 mondatnál hosszabbak) szóbeli megfogalmazása a 2. képességszinten az
első évfolyamon 36% (a 105 megnyilvánulást tekintve), a második évfolyamon 4,7% (szintén
105 megnyilvánulást figyelembe véve), a harmadik évfolyamon valamivel több mint 50%
(396 megnyilvánulás mellett), negyedik évfolyamon 44% (253 megnyilvánulást figyelembe
véve), és az egyéb évfolyamokon 32% (68 jelenség mellett). Ahhoz azonban, hogy egy-egy
interakcióban megfigyelhető legyenek a tanulók azon képességei, amelyek az összefüggések
felismerésére és/vagy megértésére vonatkoznak, mégpedig a szöveg egy részletére vagy
egészére vonatkozóan; nem szükséges jelentős mennyiségi változás. A tanulók kevés 3 – 4
mondatos szöveg alapján is megfigyelhetően következtetéseket tudnak levonni a szöveg egy
vagy több részéből.

A sz óbel i sz övegal kot ás 3. képességsz i nt j én t apasz t al t
m egnyi l vánul ások
szavak

EGYÉB OSZTÁLY

5

4 . OSZTÁLY

3 . OSZTÁLY

1-2 mondat

0

2 . OSZTÁLY

1

1 . OSZTÁLY

1

5-10 mondat

20

21

17

3-4 mondat

1

59

40

46

19

16

10- mondat

21

33

21

144

107

22

24

26

12

2

10

19

3. diagram: a szóbeli szövegalkotás 3. szinten tapasztalt képességek száma évfolyamonkénti bontásban
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A 3. képességszintre jellemző, hogy a tanulók több szempont figyelembevételével
képesek az információk közötti kapcsolatok megtalálására. Átlátják a szövegben a
szembetűnő, hasonló információkat, képesek a kért információ azonosítására, valamint annak
kikövetkeztetésére, hogy mely információ tartozik relevánsan a feladathoz.
A 3. képességszintű szóbeli szövegalkotás a harmadik évfolyamon igen megnő, 687
megnyilvánulásból az említett évfolyamon 354 megfigyelt tevékenységet rögzítettek a
vizsgálat végrehajtói. Ez a megnyilvánulások fele. Érdemes áttekinteni a hosszú (5 mondatos
vagy annál nagyobb terjedelmű) szóbeli szövegalkotásokat. Az első és második évfolyamon
ennek aránya 34 - 34%. Az első évfolyamon összesen 62 tevékenységet rögzítettek a
megfigyelők. A második évfolyamon pedig összesen 64-et, ennek a 34%-át kell tekinteni. A
harmadik évfolyamon 71% (354 a teljes évfolyamnyi 3. képességszintű megfigyelt
tevékenység száma). A negyedik évfolyamon 30% (162 tevékenységet tekintve), az egyéb
évfolyamokon pedig 47% (47 jelenséget figyelembe véve). A bonyolultabb gondolkodási
műveleteket igénylő szövegalkotás az 5– 10 mondatnyi és a 10 mondatnál hosszabb szövegek
együttes arányát figyelembe véve a harmadik évfolyamon megugrik, és minden esetben több
mint 30%-a a 3. képességszinten folyó akcióknak, interakcióknak.
A 3. képességszinten a tanulók már képesek a szereplők szándékai közötti különbség
felismerésére, a szereplők motivációinak magyarázatára. A szöveg információi és a
mindennapi élet egy speciális vetülete közötti különbség felismerése nem okoz problémát
számukra, a következtetés levonása a szöveg és a mindennapi élet információinak
integrálásával figyelmet elvonó információk között eligazodva sem okoz nehézséget. A
szöveg időrendjének helyreállítására képesek. Egy történet két változata közötti hasonlóság,
és a szöveg tartalmi elemei között az elvárások ellenére fennálló hasonlóság felismerése
szintén probléma nélkül megvalósul. A tanulók számára a szöveg tartalmi elemei közötti
kategória-elem viszony felismerése megoldható. Képesek egy szövegrészlet céljának
felismerésére; a szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek működésének felismerésére.
Nem okoz problémát a szöveg szerkezetének és fő tartalmi egységeinek felismerése. Képesek
az ismétlés és a hasonlat szerepének magyarázatára; értékítélet alkotására a szöveg egy
tartalmi vagy stilisztikai eleméről, és ennek magyarázatot is tudnak adni. Egy hétköznapi
probléma megoldása a szöveg tartalmi elemeinek felhasználásával képesek szöveget alkotni.
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A gúny tárgyát felismerik. Felismerik az idegen kifejezés jelentését. Képesek a cím
magyarázatára.
A 4. képességszinten a tanulók képesek a szövegben elszórt, explicit megfogalmazott
információk azonosítására, összekapcsolására, rendezésére. A félrevezető információ
kiszűrésére adott szempont alapján; a szövegben mélyen beágyazott, főszövegen kívül eső,
vagy a megszokottól ellentétes helyen szereplő információk visszakeresésére. Továbbá
képesek a szereplők attitűdjei közötti különbségek magyarázatára, egy szereplő szándékaira
vagy állapotára utaló nyelvi és tartalmi jelek azonosítására. A szöveg tartalmi elemei és a
mindennapi élet tapasztalatai közötti különbségek magyarázatára. A tanulók számára
problémamentes a szöveg egy részletében leírt időrend helyreállítása, iskolai jellegű
háttértudást alkalmazása a szöveg tartalmi elemei közötti kapcsolatok azonosításában. A
szövegben megfogalmazott feltételeket teljesítő példák azonosítása; a szöveg elemei közötti
ok-okozati, általános-egyes vagy kategória-elem viszony magyarázata. Képesek a szöveg
célközönségének felismerésére, egy szövegrészlet strukturális szerepének magyarázatára,
továbbá a szöveg hitelességével kapcsolatos tartalmi elemek magyarázatára, a kétértelmű,
több jelentésű tartalmi elemek feloldására. Nem okoz gondot a tanulóknak az értékítélet
alkotása a mindennapi élettől távoli témájú szöveg tartalmi-stilisztikai jellemzőivel
kapcsolatban.

Mindezek

alapján

megállapíthatjuk,

hogy

a

4.

képességszintű

megnyilvánulások megléte azt bizonyítja, hogy az 1 – 4. évfolyam befejeztével a szövegértésszövegalkotás területén kompetens tanulók lépnek a következő iskola fokozatba.
Az említett jellemzők nem csak a szóbeli szövegalkotásban nyilvánulnak meg. Az
olvasott –és hallott szövegek megértése kapcsán merülnek fel leginkább az adott
képességszinten azonosítható tevékenységek. A szóbeli szövegalkotáson kívül az írásbeli
szövegalkotás is visszaadja a szöveg megértését.
A 4. képességszinten 379 megnyilvánulást rögzíthettünk. A harmadik évfolyamon
történt ezeknek az 59%-a (225 megfigyelt jelenséget figyelembe véve). Negyedik évfolyamon
24%-nyi (90 jelenséget figyelembe véve), az első két évfolyamon pedig 6-6%-nyi (22-22
megfigyelt

tevékenységet

tekintve).

Harmadik

évfolyamon

az

1-2

mondatos

megnyilvánulások a jellemzőek a 4. képességszinten: 39% (a 225-ből 83), míg a negyedik
évfolyamon a az 5-10 mondatosak vannak túlsúlyban, 54%-kal (59 megfigyelt jelenséget
tekintve). Tehát a tevékenységek terjedelme meghatározhat képességszinteket.
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4. diagram: a szóbeli szövegalkotás, 4. szinten tapasztalt képességek száma évfolyamonkénti bontásban

A hallott szövegek megértésének vizsgálati eredményei
Vizsgálatunkban az x tengelyen a független változók közül a megértett hallott szövegek
terjedelmét mutatjuk. Ezeket az értékeket az arányokként is meghatározzuk a szöveges
elemzésben. Az y tengelyen a független változók közül a megfigyelt évfolyamokat jelenítettük
meg (osztályokként szerepelnek a diagramokon). Az ábrázolt értékeket a diagramokon a
különböző képességszintekre vonatkoztatjuk (függő változó).
A mondatok hosszúsága meghatározza bizonyos mértékig, hogy magának a hallott
szövegnek a bonyolultsága, elemi tényekre vagy összetettebb, tehát analizáló, szintetizáló
gondolkodási műveletekre vezetnek-e. Azt mondhatjuk, hogy az évfolyamok előrehaladtával
az 1. képességszintre utaló utasítások, magyarázatok, kérdések az egyszavas, 1 – 2 mondatos
hallott szövegektől eltávolodik, tehát a harmadik évfolyamtól a hallott szövegek (egy-egy
tanulótárs beszámolója például) mennyisége nő. Az 1. képességszinten 1773 megnyilvánulást
rögzítettünk.
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5. diagram: a hallott szövegek megértésének 1. képességszintjén tapasztalt száma évfolyamonkénti bontásban

A hallott szöveg megértésének 1. képességszintű megnyilvánulásainak összege 1682. A
vizsgált tanítási órákon az első évfolyamon az 1. képességszintre utaló mondatok közül az 510 mondatnyi és a 10 mondatot is meghaladók terjedelme jelentős, együttes arányuk 72%
(474 az 565 megfigyelt jelenségből). A második évfolyamon is 78%-ot tesz ki (245-ből 192
tevékenység). A harmadikon pedig 78% (421 megfigyelt tevékenységből 327). A negyedik
évfolyamon 345 jelenséget figyelembe véve 154-et rögzítettek a megfigyelők. Az egyéb
évfolyamokon 99%. Ezek tehát a hosszabb szövegek, amelyeket a pedagógus, illetve az
osztálytárs/osztálytársak

elhangzott

mondataiként

is

értékelhetünk,

tanítói/tanulói

felolvasásként is értékelhetünk abban az esetben.
A szöveg megértése valamilyen cselekvésen keresztül értelmezhető. Válaszol a tanuló,
esetleg a felszólításnak, magyarázatnak, utasításnak, egyszóval a tartalomnak megfelelően
cselekszik. Ez a válasz lehet írásban megtörtént is, s esetünkben rajzolás útján megvalósuló
tartalomkifejtés is. A harmadik évfolyamon a legmagasabb a 10 mondat vagy annál hosszabb
szövegek aránya, ez természetes, hiszen ezen az évfolyamon a legmagasabb a megfigyelt órák
száma is. Megint a matematikai-statisztikai eljárások jelenthetik a korrekciót.
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A 2. képességszinten összesen 1339 tevékenységet figyelhettünk meg. A hosszabb
szövegek nagy számát tapasztalhatjuk (az 5 mondat vagy annál hosszabb szövegeket tekintjük
ezeknek). Az első és második évfolyamon 14% (első évfolyamon 154-ből 92 tevékenységet
tekintve), a második évfolyamon 38% (226-ból 94 jelenséget figyelembe véve). A harmadik
évfolyamon már 77% (527 tevékenységből 409), a negyedik évfolyamon 62% (371-ből 216
jelenség), az egyéb évfolyamokon 40% (187-ből 75 tevékenységet tekintve).
A hallott szövegek esetében a 2. képességszinteken sokkal nagyobb a hosszabb
szövegek aránya, mint a szóbeli szövegalkotás esetében.
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6. diagram: a hallott szöveg megértésének 2. képességszinten tapasztalt száma évfolyamonkénti bontásban

Jellemző ezen a szinten a szövegből kiemelt vagy többször előforduló információ
visszakeresése, a hallott szövegekben előforduló alapvető tér- és időbeli körülményeinek
kikövetkeztetése. A szöveg két tartalmi eleme közötti egyszerű kapcsolat felismerése, explicit
megfogalmazott fő gondolatmenet vagy téma és az alkalmi szókapcsolat jelentésének
felismerése.
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A beszédmegértés kognitív modellekkel leírható. Három modellt említhetünk. Az
interaktív (interakciós), a moduláris és a konnekcionista modellek (BANDURA, 1986). Az
interaktív modell esetében interakción elsősorban a feltételezett megértési összetevők közötti
interakciót kell érteni (PLÉH, 2014). Ebben a modellre jellemző, hogy a megértési
folyamatokat

nem

egyirányúnak,

alulról

felfelé

építkezőnek

képzelik

el,

hanem

hangsúlyozzák a felülről lefelé ható folyamatokat; a megértést az általános tudás és
megismerés keretei közé helyezik (GÓSY, 2005). Ebben az esetben egy magasabb nyelvi szint
befolyásolja az alacsonyabb szintek feldolgozási folyamatait, és a háttérismeretek
felhasználásával következik be a megértés (GÓSY, 2005). Az interakciós modellek
alapgondolata, hogy az adott szöveg megértéséből származó szövegreprezentáció, a már
megértett részek, valamint a világismeret és a használati kontextus állandóan befolyásolja az
értelmezést (PLÉH, 2014). A moduláris modell értelmében a megértés folyamán a szerkezeti
elemzés elsődleges, tehát megelőzi a jelentés elemzését, és önálló komponense a
működéssorozatnak. Ebben modellben a beszédmegértés kettős folyamat működése során jön
létre (GÓSY, 2003). Az elsőben egymástól független elemző egységek működnek, a második
folyamatban megtörténik a szövegértelmezés, amely tulajdonképpen kapcsolat teremtése az
eddigi ismeretekkel (GÓSY, 2003). A konnekcionista modellekben a párhuzamos feldolgozások
érvényesülnek, nincsenek hierarchia,

a megértés tulajdonképpen az egyes hálózatok aktiválása,

időbeli eloszlása (GÓSY 2005).

A hallott szövegek megértéséhez tehát, az ép hallószerveken és idegrendszeren kívül,
szükségesek az előzetes ismeretek. Ha a meglévő ismeretek szegényesek, a megértés
korlátozott. Legyen szó bármelyik modellről, minden esetben arra a következtetésre jutunk,
hogy a beszédmegértés, összetett, kognitív folyamat és a nyelvi meghatározottság nem
hagyható figyelmen kívül (GÓSY, 2008).
Az iskolába lépő gyermekre jellemző, hogy a szegmentális szintű beszédészlelés
elsajátítása befejeződik, és ekkorra a gyermeknek képessé kell válnia az írott anyanyelv
megtanulására. Ehhez szükséges a beszédhangok pontos azonosítása és elkülönítése, az egyes
jegyek felismerése, a magánhangzók és mássalhangzók differenciálása (GÓSY, 2003) A
verbálisan elhangzott szövegek feldolgozása egyre tudatosabb lesz, a gyermek egyre inkább
képessé válik az emlékezeti, asszociációs működések életkorspecifikus aktiválásra.
Iskoláskorban az beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok egyre automatikusabbak,
gyorsabbak és biztosabbak lesznek, a felnőtt mechanizmust megközelítő működések mennek
végbe (GÓSY, 2008). A 9 éves gyermekek anyanyelvi észlelésében még jelentősen eltér a
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felnőtt mechanizmus működésétől (GÓSY, 2008). Körülbelül 13 éves korra érik el a
felnőttekével majdnem azonos működést (GÓSY, 2005).
Tehát a negyedik évfolyamos gyermekek esetében a hallott szövegek megértése már
másként nyilvánul meg, mint az iskolába lépő gyerekeké, és az egyéb (magasabb)
évfolyamokon megfigyelt jelenségek már közelítenek ahhoz, amit a pedagógusok felnőtt
társaiktól is elvárhatnak.
A hal l ot t sz öveg 3. képességsz i nt en t apasz t al t
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7. diagram: a hallott szöveg megértésének 3. képességszinten tapasztalt száma évfolyamonkénti bontásban

A harmadik évfolyamtól a képességszinteken jelentős változást kellene érzékelnünk a
megfigyelt órák alapján, hiszen a szöveg megértéséhez szükséges kompetenciák, az elemi
tények, információk visszakeresése, az alkalmazás, az analízis és szintézis gondolkodási
műveletei és az újraértelmezés is megjelenhet. Szépen látszik a mondatok számának
emelkedéséből, hogy a harmadik és negyedik évfolyamon dominás elemként találkozunk a
hallott szövegek kapcsán a 3. képességszinttel. A hosszabb szövegek akár szépirodalmi
szövegek felolvasását is jelenthetik, de akár a matematika, akár a környezetismeret órán
használt fogalmak is adhatják a 3. képességszintű megnyilvánulásokat.
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Ezen a képességszinten összesen 1072 megfigyelt jelenséggel találkoztak a vizsgálatot
végzők. Az első évfolyamon a szószintű megnyilvánulások 18%-ot mutattak (50-ből 9
tevékenység), a második évfolyamon 7%-ot (141-ből 10 megfigyelt jelenséget tekintve). A
harmadik évfolyamtól kezdődően nem találkozunk ilyen megnyilvánulásokkal. A hosszabb (5
mondat vagy annál hosszabb) szövegek első évfolyamon 58% (50-ből 29 jelenség), második
évfolyamon megközelítőleg 35% (141-ből 79), harmadik évfolyamon 63% (387-ből 243). A
negyedik évfolyam 80%-ot mutat (247-a 308 tevékenységből). Az egyéb évfolyamokon ez az
arány 70% (40-ből 28 megfigyelt jelenség). Az egyes megfigyelt órákon a gyermekek
valamilyen kontextusba helyezett cselekedete, tanulási folyamata zajlik. A hallott szövegek
esetében az 1–2 mondatnyi ritkaságszámba ment a 4. képességszintűeknél. Ezen a szinten
nehezen megoldható rövid válaszokkal, hogy a tanulók képesek legyenek a szövegben
implicit tartalmakat kifejezni.
A 4. képességszintű hallott szövegek megértése kapcsán a harmadik évfolyamtól a
bonyolultabb

gondolkodási

szinteket

mutató

szövegértés-szövegalkotási

feladatok

dominanciáját várjuk. A hallott szövegek esetében 417 jelenséget tapasztaltak a megfigyelők
ezen a képességszinten. A harmadik évfolyamon a hosszabb szövegek (5 mondatosak vagy
annál hosszabbak) 67%-ot tettek ki (205 megfigyelt tevékenységből 137). A negyedik
évfolyamon pedig 59% (171-ből 101 jelenség). A felsőbb évfolyamokon 100%-ot
jegyezhettek le a megfigyelők.
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8. diagram: a hallott szöveg megértésének 4. képességszinten tapasztalt száma évfolyamonkénti bontásban

A szóbeli szövegalkotás és a hallott szöveg megértése eredményeinek összefoglalása

Megfigyeléseinkből

levont

következtetéseinket

a

szóbeli

szövegalkotásra

vonatkoztattuk. A vizsgálati eredmények értékelésekor láthattuk, hogy ugyanazokon az
órákon a szóbeli szövegalkotás mennyisége jelentősen eltér a hallott szöveg mennyiségétől.
Azt feltételezhetjük, hogy nemcsak a tanuló – tanuló interakció, hanem jelentős mértékben a
tanító – tanuló interakciókról lehetett szó. Az eltérések a hallott szöveg mennyiségében
frontális óravezetésre vallanak. Természetesen a frontális tanulásszervezés is szükséges, a
gondolkodást segíti, vezeti, mintákat ad egy-egy helyzet megoldására. Tehát nem vagyunk
mindenképp a frontalitás ellen, inkább azt mondanánk, hogy nem képzelhető el a frontalitás
túlsúlya optimális fejlesztési útként négy éven keresztül. A reflektív tanulási stílusú
gyerekeknél a szóbeli megnyilvánulások száma csekélyebb, mint az impulzív úton
gondolkodóké (SZITÓ, 1987). Kevesebb konkrét megerősítéshez juthatnak, vannak olyan
tanítási órák, amikor nem szólalnak meg, ha nincs páros- vagy csoportmunka.
Az oktatás folyamatában interakciók rengetege zajlik. Ezen interakciók a tanulás
szabályozásában olyan információk közvetítésére is alkalmasak, amelyek az elsajátítandó
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tartalomtól függetlenek, de közvetett úton mégis hatást gyakorolnak a tanulási folyamat
eredményeire.
A kvantitatív megközelítés lehetővé tette, hogy rövid idő alatt (45 perc) nagyszámú
akcióról/reakcióról/interakcióról alkossunk képet, de nem tudtuk az interakciók teljes
spektrumát vizsgálni. A szóbeliség a látott órákon a teljes interakció mennyiségének 84%-át
tette ki. 12.227 megfigyelt jelenség alapján végeztük a számításainkat.
A képességszintek emelkedése a magasabb évfolyamokon a hallott szövegek
megértésének szintjére is hat. Pusztán a mennyiségi növekedés nem okozhatott volna
minőségi változást, a 3. és 4. képességszint eléréséhez inkább a tartalom változása vezethetett.
A változást a gyermekek valamilyen kontextusba helyezett cselekedete, tanulási folyamata
mutatta.
A tanulók minden tanórán gyakorolják a szövegek megértését. Már második osztályban
megjelennek azok a logikai állítások a matematika feladatokban, amely a hétköznapi
értelemtől elválhatnak; például a nem nagyobb kifejezés nem azt jelenti, hogy kisebb.
Ugyanezen műveltségi területen egy fordított szövegezésű feladat is eltér mindazoktól a
feladat-és szövegtípusoktól, amelyekkel egy gyermek a hétköznapi élete során vagy más
tanórák keretei között találkozik. Harmadik évfolyamon már olyan - persze empirikus úton
szerzett tapasztalatok alapján – létrejött fogalmak birtokába jut adott esetben minden
megfigyelt órán résztvett tanuló, hogy mi is lehet az oldódás, mi a különbség az olvadás és az
oldódás között. A matematikai vagy a természettudományos gondolkodás magasabb szintű
gondolkodásmenetei nem biztos, hogy éppen az 1. és 2. képességszinten sokat gyakorolt,
algoritmizált kérdések, magyarázatok, utasítások és az ezekre adott válaszok sikerességéhez
vezetnek (CSÍKOS, 2004). A harmadik évfolyam tehát a hallott szövegek megértése terén
igényli a 3. és 4. képességszintű szövegek jelenlétét. Vizsgálatunk eredménye alátámasztotta a
feltételezést.
A képességszintek között való áttérések, csúszkálások közben jelentkeznek az
anyanyelvi kompetenciák tudástranszfer-hatásai (CSAPÓ, 2002). Az anyanyelvi kompetenciák
esetében az átvihetőség, a más helyzetekben való alkalmazhatóság, a transzfer fontos, vagyis
az, hogy „…az egyik feladattal vagy szituációval kapcsolatban megtanultak befolyásolják a
későbbi feladatok megoldását, a későbbi szituációkban való tanulást … a hasonló
szituációban azonosítjuk és alkalmazzuk a korábban megtanultakat … »transzferáljuk«
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ismereteinket” (MOLNÁR, 2002). A közeli transzfer azt jelenti, hogy az eredeti tanulás
nagymértékben hasonlít az új szituációhoz, a távoli transzfernél az eredeti tanulási helyzet
jelentősen eltér az új szituációtól. A transzfer tehát szituációk végtelen sorozata, ahol az új
szituáció ismertetőjegyei egyre inkább eltérnek az eredetiétől (MOLNÁR, 2002). A
kulcskompetenciák fejlesztésének nem is lehet más célja, mint a transzferálható tudás (ki)
alakítása.
3.3.1.2.

Az írásbeli szövegalkotás vizsgálata

Az anyanyelvi kompetenciák megléte a tanulás, tudás alapvető feltétele. A tanulás és a
tudás egymással összefüggő folyamat, a tanulás célja tulajdonképpen a tudás. Célja és
eredménye is. “Ma már tudható, hogy a tudás nem egyszerűen a magukban álló és felidézhető
ismeretek birtoklása. Bár ez is, de sokkal több, egyetemesebb ennél. A tudás soktényezős
bonyolult komplexum. Nagyon kétes, sőt mesterkélt megoldás lenne zárt definícióba
kényszeríteni. Egy lehetséges nézőpontból úgy tarthatjuk, hogy a tudás az egyén, a
személyiség birtokában lévő aktív készlet, amely folyamatosan változik, alakul és ugyanakkor
maradandó, állandósuló is, amelynek egyaránt vannak rejtőző és előtérben álló elemei. Ez a
maradandó, állandósuló és folyamatosan változó aktív készlet megőrzött és felidézhető
ismeretekként, ismeretrendszerekként, gondolkodási és gyakorlati cselekvési műveletekként,
érzelmi tartalmakként, reakciómódokként, viselkedési és kommunikációs tevékenységként van
jelen és működik” (CSOMA, 2002). Csoma Gyula szavaiból azt a következtetést vonhatjuk le,
hogy a tanulás és a tudás nem csupán az ismeretek tartalmáról ad képet, hanem az aktivitás
mikéntjéről is, tehát a pszichikus funkciókról és a gondolkodási műveletek szintjéről is. „A
tanulás individuális tevékenység, amely azonban legtöbb megnyilvánulásában közvetlen és
közvetett emberi kapcsolatok (interperszonális interakciók) hálójában, tehát társadalmi
(szociális) közegben megy végbe, még a spontán tanulás eseteiben is…A tanulás individuális
funkcióin keresztül érvényesíti szociális funkcióit.” (CSOMA, 2002). Ezt szem előtt tartva
vizsgálatunkban akciókat és interakciókat figyeltünk meg a tanítási órákon, az írásbeli
szövegalkotáshoz kapcsolódóan.
Az írásbeli szövegalkotás (írás, szövegalkotás) az 1 – 4. évfolyamon a következőképpen
jelentkezik: „gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezése”(102), (103), (104), a kreatív írást
az irodalmi kultúra, irodalmi művek értelemezése mint fejlesztési feladat tartalmazza. Az alsó
tagozaton túlnyúlik, az első hat évfolyamra vetíti a tartalmakat a rendelet, mégpedig
„ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású lírai művekkel: ezek közös és önálló
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olvasása és feldolgozása a klasszikus, a kortárs magyar és világirodalom köréből”, valamint
„a megismert narratív formák alkalamazása a …kreatív írásban” (105), (106), (107). Az
érzelmek, vélemények kifejezése történhet narratív formában és művészi kifejezés
eszközeivel is.
Az első négy, de a nyolcadik évfolyamon is a gondolatok, információk, érzelmek és
vélemények egyszerű, érthető és hatékony közlésére hívja fel a figyelmet a Nemzeti
alaptanterv. Ez azt is jelenti, hogy a szavakban adható válaszoktól célszerű volna eljutni a
hosszabb szövegek kifejtésére alkalmas (szóbeli és) írásbeli munkákhoz. Mindezt úgy
érdemes tenni, hogy törekedjenek a tanulók az érzékletességre, ehhez viszont az 1. és 2.
képességszintű szövegalkotás nem ad kellő fejlesztési lehetőséget. Ugyanezt a képességszintet
figyelhettük meg a tanulás-tanítás folyamatában, mégpedig az egyszerűbb szövegek szó
szerinti jelentésének visszaadásában. Ahogy a különböző tantárgyak szaknyelvének
mennyisége emelkedik, úgy kerül előtérbe a magasabb képességszintű íráshasználat.
Az írásbeli szövegalkotás az ismeret jártasság szintjeként értelmezhető, amely fejlett
képességekre épül. „Képességeknek nevezzük a személyiség azon speciális funkcióit, amelyek
valamilyen teljesítmény, illetve megnyilvánulás kivitelezésének a feltételeit és eszközeit
biztosítják” (TÓTH, 2011:11). Röviden értelmezzük ezt a definíciót Tóth László szerint:
speciális személyiségfunkciók, amelyek teljesítményhez kötődnek. „A képességek tehát
kivitelező funkciók és eszközök, és mint ilyenek, alá vannak rendelve a központi funkciók
motiváló és célmegvalósító uralmának” (TÓTH, 2011:11).
Az írásbeli szövegalkotás mint tevékenység egyik funkciója: a kész produktum
létrehozása, valamint az alkotói tudás leképeződése. A tudás összetett módon szerveződik Az
írábeli szövegalkotásban megmutatkozó tudás az adott szöveg kohéziójában sajátos
struktúrában jelenik meg (PINTÉR, 2009). Az írásbeli szövegalkotás egyik formájaként fogható
fel a különböző feladatlapokban és a tudásszintmérő tesztekben a tudás direkt módon való
mérése. Abban az esetben, amikor a tanulónak a tudásáról írásbeli szövegalkotás formájában
kell számot adnia, akkor – a szöveg tulajdonságából adódóan – a tudása átalakul.Szeretnénk
azt hinni, hogy ez az átalakulás érzékelhető. A tudás és a szövegalkotás közötti kapcsolat
megfigyelhető, sőt: a szöveg alkotása a tudás beépülését befolyásolja (PINTÉR, 2009).
A írás kifejezheti a tudás és a szövegalkotás közötti kapcsolatot, megfigyelhetjük, hogy
a tudás színvonala mennyire van hatással az írásbeli szövegalkotás minőségére (NAGY és
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TRSI,

2004). A gondolatok szerveződését még nem említettünk. A szövegbe a tudás mondatok

formájában épül be, miközben a gondolatok az írásbeli szövegalkotás folyamata során
rendeződnek és állandóan változnak (TÓTH, 2008). Az adott tudást a szövegben hosszabb
gondolatfolyamban kell megjeleníteni, miközben a szöveget is létre kell hozni. Ebből adódóan
az a kérdés, hogy a szövegalkotás során ez a folyamat hogyan történik: előbb a tudás hívhatóe elő a memóriából, miközben folyamatosan alakul a szöveg, vagy a szöveg alkotása során
idéződik fel az elsajátított tudás. Nehézséget okozhat a szöveg alkotásának és a tudás
szerveződésének eltérő folyamata is. Amíg a tudásstruktúra bonyolult hálózat formájában
szerveződik, addig a szöveg szerkezete lineárisan építkezik (PINTÉR, 2009).
A versírás már az alsó tagozaton előfordul. Ez is nyelvhasználat. A vers nem lineárisan
építkező szöveg. A benyomások, az érzések, a kavargó képek, az ötlettöredékek között nincs
koherencia, ekkor még anélkül közelednek egymáshoz, kapcsolódnak össze egymással, hogy
valami lineáris rendbe sorolódnának. Éppen emiatt alakulhatnak ki közöttük váratlan
kombinációk, különleges láncolatok, viszonylatok. Ez is információ feldolgozás (APÁTI,
2003). A versben az érzések megfogalmazása, a gondolatok tettenérése nehéz. A valóság
elemeinek kell látomássá nemesedniük. A valóság és a vers világa azonban nem kerülhet
szembe egymással. Nem lehet eltérés az alkotás célja és a nyelvi kifejezés tartalma között.
Semmi olyan titokzatos elem nem kerülhet a versbe, amelynek nincs értelme, ami nem a
szerző alkotói szándékából ered (APÁTI, 2003). A költészet nemcsak a nyelv fizikai
sajátosságaival él, hanem a szavak érzékletes vonásainak a feltárásával is (APÁTI, 2003).
Az írásbeli szövegalkotás kapcsán meg kell említeni az ú.n. kreatív írást. „A kreatív írás
(creative writing) eredeti formájában olyan szervezett keretek között történő írásgyakorlat,
amely a különféle műfajokban való alkotás szabályait igyekszik megtanítani változatos,
értékelő, elemző, kritikai módszerekkel” (RAÁTZ, 2008). Az Egyesült Államok területén,
Európában és az angolszász országokban már régóta jelen van az oktatásban. „A kreatív írás
gyakorlatába leginkább a versek, rövid történetek, novellák, dalok, naplók, monológok,
jelenetek tartoznak – olyan műfajok, amelyek már témaválasztásuk révén is személyes jellegű
megszólalást tesznek lehetővé, segítik az egyén személyiségének fejlődését, társadalmi
megnyilvánulásainak hatékonyságát, fejlesztik önbizalmát és helyes önértékelését, azaz az
önkifejezés eszközei” (SAMU, 2004:11). A versírás és a kreatív írások egyéb megnyilvánulási
formái önkifejezési folyamatként foghatók fel. Jellemzőjük, hogy személyes jellegű
megfogalmazást tesznek lehetővé, az íráshasználat formái közül a magasabb rendű
gondolkodási műveleteivel megoldható alkotások (SAMU, 2004).
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Vizsgálatunkban az x tengelyen a független változók közül az írásbeli szövegalkotás
terjedelmét jelenítettük meg, a szöveges elemzésben a számszerű értékeket arányokban
határozzuk meg. Az y tengelyen az évfolyamokat jelöltük (osztályokként szerepelnek). Az
ábrázolt értékeket a diagramokon a képességszintre vonatkoztatjuk (függő változó).
Az 1 – 4. évfolyamon a szavak száma meghatározó, érdekes azonban, hogy a 10
mondatnál hosszabb szövegek aránya - a második évfolyam kivételével - a legmagasabb. Az
egyéb évfolyamon nagyon alacsony volt az elemszám, mindössze a 3-4 mondatosok között
találtunk megfigyelhető megnyilvánulásokat.

Az í rásbel i sz övegal kot ás 1. képességsz i nt en t apasz t al t
m egnyi l vánul ások
szavak

1-2 mondat

3-4 mondat

5-10 mondat

EGYÉB OSZTÁLY 0

4 . OSZTÁLY

3 . OSZTÁLY

2 . OSZTÁLY

1 . OSZTÁLY

10- mondat

22

22

29

22

27

23

15

0

43

25

62

23

46

14

62

33

9

10

17

0

43

9. diagram: az írásbeli szövegalkotás 1. szintje az összes évfolyam figyelembe vételével

Az írásbeli szövegalkotás elemszáma 547. Százalékokban kifejezve az írásbeli
szövegalkotások 22%-a szavakban kifejezett (121 megfigyelt jelenség). A 10 mondatnál
hosszabb szövegeké viszont 27,5%-nyi (151 tevékenységet tekintve), míg a 3–4 mondatosak
19,5%-ot mutatnak (107 megfigyelés az 547-ből). A terjedelem tehát nem nő lineárisan az 1.
képességszinten a megfigyelt tanórákon.
A 2. képeségszinten az 1 – 4. évfolyamon tapasztaltak alapján a 10 mondatnál
hosszabbak száma nő, de emelkedik a 3 – 4 és 5 – 10 mondatos írott szövegek aránya is.
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A tudás beépülése az írásbeli szövegalkotásba több oldalról közelíthető meg: az egyik
irány magával a szövegalkotó folyamattal foglalkozik, ezen belül a tudás beépülésének
szerveződésével, a másik irány a fogalmazásra úgy tekint, mint a tanulásra (KÁLMÁN –TRÓN,
2007).
Ezen a képességszinten az 5-10 mondatosak és a 10 mondatnál hosszabbak 47,5%-ban
jelentek meg, a 3–4 mondatnyiak 22-, míg az 1–2 mondatosak 22,5%-ban mutatkoztak meg a
vizsgálatok szerint (a 776-ból 369 az 5-10 és a 10 mondatos, a 3-4 mondatos 171, az 1-2
mondatosak pedig 175). Megállapíthatjuk, hogy jelentősen csökkent a szavakban kifejezett
produkciók száma, valamint az 3–4 mondatnyi írásbeli szövegalkotásé. A terjedelem
változása nem lineáris az 1. képességszinten megfigyeltekéhez viszonyítva. Az elemszám
776.

Az í rásbel i ásbel i sz övegal kot ás 2. képességsz i nt j én
t apasz t al t m egnyi l vánul ások
szavak

1-2 mondat

EGYÉB OSZTÁLY

4 . OSZTÁLY

3 . OSZTÁLY

2 . OSZTÁLY

1 . OSZTÁLY

3-4 mondat

5-10 mondat

22

17

61

10

59

10

13

11

90

33

13

64

112

29

6 0

0

76

43

17

16

10- mondat

9

17

48

10. diagram : az írásbeli szövegalkotás 2. képességszintjének száma évfolyamonkénti bontásban

Írás és írás között érdemes különbséget tenni, ha már az alsó tagozatos írásbeli
szövegalkotásról esik szó. Az írás mint technika jelentése: a jelrendszer elsajátítása és a
grafomotoros funkció. Ettől elkülönül az írástechnika, hiszen így tevékenységként, a
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szövegalkotás eszközeként jelenik meg. Itt mindkettőt használjuk, természetesen a technika
jártasság- vagy készségszintűvé válása éppen úgy szerepet kap a megfigyelt órákon, mint az
alakuló szöveg; egyfajta gondolati tevékenység, a tudás – valamilyen szintű - írásbeli
megjelenítése (PINTÉR, 2009).
Az írásbeli szövegalkotás során valószínűleg az iskolai tudás új helyzetben bővül,
átalakul és más megvilágításban jelenik meg. A tudás szerveződésével a deklaratív memória
egyik alapvető típusa, a szemantikus emlékezet is szoros kapcsolatban áll, különösen az
általános szemantika, ami a szavak jelentéseit, fogalmait és kategóriáit szervezi, azaz a tudás
alapjaként könnyen és gyorsan hozzáférhető (KÁLMÁN –TRÓN, 2007).
A 3. képességszinten a szavak száma megegyezik a 10 mondatnál hosszabb szövegek
értékével, a 5 – 10 mondatosak pedig dominálnak. Mindenképp nagyobb terjedelmű írást
igényel a 3. képességszint, állítjuk ezt akkor is, ha a második évfolyamon a szavak szintjén
megjelenített és az 1 – 2 mondatnyi írásbeli munka elfogadható 3. képességszintűnek, főként
kiegészítve rajzzal, ábrával. Ugyanezt feltételezhetjük a harmadik évfolyam szavak szintjén
megjelenő, esetleg rövidebb terjedelmű kategóriába eső produkcióinál.
Az anyanyelvi képességek ún. komplex képességek. Tóth László szerint fúzió útján
jönnek létre (TÓTH, 2011). „Ez azt jelenti, hogy valamilyen teljesítmény vagy megnyilvánulás
kivitelezése érdekében az egyszerű képességek összeolvadnak. Az összeolvadás során az
egyszerű képességek eredeti funkciója módosul…A komplex képességek szuperstruktúrát
alkotnak: szerkezetileg az egyszerű képességstruktúrák struktúrái.” (TÓTH, 2011:12).
A 3. és 4. képességszinten sokféle megnyilvánulás figyelhető meg: kognitív felfogás,
differenciáló absztrakció, általános absztrakció, viszonyfelismerés; analógiás következtetés,
implikatív

következtetés.

Előfordulhat

rendezés,

kritika

megfogalmazása;

esetleg

aspektusváltás vagy valamilyen variáció. Nem ritka a produktív fantázia és a kreativitás
megjelenése az alkotásokban (TÓTH, 2002).
Az írásbeli szövegalkotás 3. képességszinten 585 jelenséggel találkozhattak a
megfigyelők. Vizsgálatunk szerint a 3. képességszinten az 5–10 mondatos terjedelműek az
írásbeli szövegalkotások 27%-át teszik ki (158 jelenséget tekintve), a 10 mondatnyi vagy
annál hosszabbak 22%-ot (azaz 127 tevékenységet figyelhettek meg). De a szavak szintje is
22%-nyi (szintén 127 jelenséget megfigyelve). A 3–4 mondatos-, és az 1–2 mondatnyi írások
14 – 7,5%-ban voltak jelen a megfigyelt tanórákon (a 3-4 mondatnyiak száma 84, az 1-2
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mondatosaké 45) . A nagyobb terjedelmű szövegek igényét alá tudjuk támasztani a 3.
képességszinten, hiszen a rövidebben kifejezett írások (szavak és 1–2 mondatnyiak) összesen
a megfigyelt produkciók közel 37%-ot (215 megfigyel tevékenység mellett), míg a
hosszabbak 63%-ot tesznek ki.
Az í rásbel i sz övegal kot ás 3. képességsz i nt j én t apasz t al t
m egnyi l vánul ások
szavak

1-2 mondat

3-4 mondat

EGYÉB
OSZTÁLY

4 . OSZTÁLY

5-10 mondat

10- mondat

31

15

3 . OSZTÁLY

32

52

2 . OSZTÁLY

13

32

28

49

0

55

42

0

18

3

35

87

29

1 . O S Z T Á L Y 01

0

25

0

37

11. diagram: az írásbeli szövegalkotás 3. képességszintjének száma évfolyamonkénti bontásban

Az írásfolyamat analitikus és szintetikus egyszerre (PINTÉR, 2009). Az írásbeli feladatok
során a tanuló végiggondolja, hogy az eddigi ismereteiben hol helyezkedhetnek el az új
tudáselemek, mely fogalmakkal bővült a korábbi tudásuk, és hogyan építheti fel a korábbi és a
frissen szerzett tudását egyfajta összefüggés-rendszerré (CSAPÓ, 2004). Írás közben a
tudáselemek integrálódnak, alkalmazkodóképessé (átjárószerűvé) válik adott témában a tudás
(PINTÉR, 2009).

Erre

legalkalmasabbak

az

esszéisztikus

produktív

szövegek.

A

dokumentumtípusú íráshasználat vagy versírás is előbb jelentkezett, mint az esszé típusú. A
dokumentumtípusú szöveg rövidebb, mint az elbeszélő típusú: verbális közlést és tipográfiai
jeleket, képeket, rajzokat is tartalmaz. Gyakoriak voltak tanulástechnikának használt írásbeli
szövegalkotások;

a

jegyzetek

készítése.

Ilyenkor

az

írás

alfolyamatai

(tervezés,

mondatgenerálás, újraolvasás, javítás) a tanulási folyamatot hatékonyan befolyásolják
(PINTÉR, 2009).
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Kutatásunk során azt tapasztaltuk, hogy a 4. képességszinten nem jelentkezik első- és
második évfolyamon írásbeli szövegalkotás. Harmadik évfolyamon is zömmel a szavak
szintjén, maximum 5– 10 mondat terjedelemben jelentkezik. Negyedik évfolyamon szintén az
5 –10 mondatnyi (fél)reproduktív vagy produktív szöveg a jellemző. A negyediknél magasabb
évfolyamon csak 3-4 mondatossal találkoztunk.
Az í rásbel i sz övegal kot ás 4. képességsz i nt j én
t apasz t al t m egnyi l vánul ások
szavak

1-2 mondat

3-4 mondat

EGYÉB OSZTÁLY 0

10- mondat

11

4 . O S Z T Á L Y 01

3 . OSZTÁLY

5-10 mondat

0

37

27

0

6

6

14

0

2 . OSZTÁLY 0

1 . OSZTÁLY 0

12. diagram: az írásbeli szövegalkotás 4. képességszintjének száma évfolyamonkénti bontásban

Százalékokban kifejezve elmondható, hogy a megfigyelt interakciók 67%-a 3-4 mondat
vagy annál hosszabb a 4. képességszinten (102 megfigyelt jelenségből 69). De nagyon
különös a szavak 26%-os jelenléte (27 a 102-ből).
Az írásbeli megnyilvánulásoknak a megfigyelt tanórákon jóval kisebb a számuk, mint a
szóbeli akcióknak, interakcióknak a tanórákon. Meglepőnek tűnik, hogy a 2. képességszintű
szövegek között nagyon erős a mennyiségi differenciáltság. Még érdekesebb, hogy az 1.
képességszintű szövegek a harmadik évfolyamon a nagyobb terjedelmű írásokban is jelen
vannak.
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Érdekes látni, hogy az írásbeli produkciók terjedelmét meghatározza a gondolkodási
műveletek bonyolultsága. A 3. és 4. képességszintnél a 3 – 4 mondatnyi, és az annál hosszabb
szövegek aránya magas. A hosszabb írásbeli szövegalkotások, az írásbeliség eszközként való
alkalmazása lehetőséget teremt arra, hogy kreatív alkotások,

esetünkben kreatív

írásprodukciók létrejöjjenek.
Tóth László (2011) szerint az írásbeli szövegalkotás képességének fejlődésére jellemző,
hogy minden gyermek ilyen irányú képessége fejlődik, de nem azonos ütemben és módon. A
fejlődést befolyásolja a nyelvi tudás. „Az első iskolai években az olvasás és az írásbeli
szövegalkotás tipikusan a mesékhez, történetekhez kapcsolódik. A mese mindenütt jelen van az
emberi kultúrában, emiatt a gyermekek már úgy jönnek iskolába, hogy a mese szerkezetéről és
működéséről van némi tapasztalatuk” (TÓTH, 2011:96). Kétségkívül igaz, hogy a tanulók
eltérő nyelvi tudással kezdenek hozzá az írásbeli szövegalkotás elsajátításához, műveléséhez.
A kommunikációs és kognitív összetettséget alapul véve, a szöveg nyelvi interakcióban
funkcionál, amelyben a résztvevők a beszédhelyzetre, témára vonatkozó aktivált tudásukkal
részesei az interakciónak. „Az adott szöveg jellege és megértési feltételei valószínűsíthetőek
azokkal a részben egyetemes, részben kultúraspecifikus sémákkal, amelyek a résztvevők
beszédhelyzetre és nyelvi interakcióra vonatkozó tudásának összetett reprezentációi. Az
alkotásának és megértésének folyamatában az alkotó és a befogadó szerkezeti és műveleti
tudása egyaránt érvényesül” (/SZERK/TOLCSVAI NAGY, 2006:150–151).
A 3. és 4. képességszinten megfigyelhető írásbeli szövegalkotások tartozhatnak a
megismeréshez és feldolgozáshoz mint mentális tevékenységhez. Így az alkotott szövegek
megnyilvánulhatnak megértésként, feldolgozásként éppúgy, mint a rögtön kifejtésre kerülő
alkotásként. Tehát a felismerő képesség, következtető képesség, strukturáló képesség vagy
átstrukturáló képesség is lehet az alkotó képesség mellett. A mentális tevékenységek
képességeinek funkcionális rendszerébe tartozik az alakítás, amelyhez szükséges az alakító
képesség, mely megnyilvánulhat produktív fantáziaként vagy kreativitásként (TÓTH, 2006).
A kutatási eredményeink azt mutatták, hogy az írásbeliség aránya a megfigyelt
tanórákon 16%-ban mutatkozott meg. A Nemzeti alaptanterv magyar nyelv és irodalom
műveltségterületére meghatározott fejlesztési feladatoknak megfelelően történik a fejlesztés
az írásbeli szövegalkotás esetében mind a négy évfolyamon. Az 1. és a 2. képességszinten
tapasztaltak azt mutatják, hogy a terjedelem nem nő lineárisan az egyes évfolyamokon.
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A 3. és 4. képességszinten a nagyobb terjedelmű szövegek igényét és jelenlétét alá
tudtuk támasztani.

3.3.1.3.

Az olvasott szövegek megértésének vizsgálati eredményei

A szövegértés jelentése: a részletek és összefüggések értése, tehát a szöveg birtokba
vétele szemantikai, grammatikai, szintaktikai egységként. A szöveg értelmezése mást is
jelent: például, ha a szöveget, annak információtartalmát belehelyezzük egy tágabb
ismerethalmazba, vagy egy régebben tárolt ismeretsorozattal hasonlítjuk össze (BÁCSI SEJTES, 2004). Megkülönböztetünk ismeretszerző olvasást, tanulási célú olvasást, áttekintő
olvasását, feladatazonosító olvasását, élményszerző olvasást, javító (ellenőrző) olvasást,
korrektúra olvasást (STEKLÁCS, 2005).
Az olvasott szöveg megértése vizsgálatakor feltételeztük, hogy összefügghetnek a
hallott szövegekkel, főként, ha 1. vagy 2. képességszintűek, hiszen nagyon gyakran
úgynevezett blattoló olvasás történik, vagy már néma olvasással megismert szöveg kifejező
olvasása zajlik egy - egy tanítási órán. Az olvasott szövegek azonban lehetnek szóbeli vagy
írásbeli szövegalkotásra ösztökélő feladatok, történetek is (FAZEKASNÉ FENYVESI, 2006).
Ebben az esetben az x tengelyen a szövegértés-szövegalkotás megnyilvánulásainak
terjedelmét mutatjuk. Az y tengelyen az egyes évfolyamokat jelenítetjük meg. Az ábrázolt
értékeket az ábrákon a különböző képességszintekre vonatkoztatjuk (függő változó).
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Az olvasott szöveg 1. képességszintjén tapasztalt megnyilvánulások
szavak

egyéb osztály

2. osztály

1. osztály

3-4 mondat

14

4. osztály 0

3. osztály

1-2 mondat

29

30

26

5-10 mondat

22

0

0

13

50

33

162

11

81

50

37

10- mondat

38

3

138

22

86

50

28

26

71

13. diagram: az olvasott szöveg megértésének 1. képességszinten tapasztalt száma évfolyamonkénti bontásban

Az olvasott szöveg megértésének 1. képességszintjén 1020 megnyilvánulást
figyelhettek meg a vizsgálatot végzők.
Az első oszályban 1. képességszinten a szavak olvasása és megértése dominál, inkább
az ellenőrző olvasás jut szerephez. Az 1–2 mondatnyi feladatazonosító olvasást a hosszabb,
egyre inkább élményszerű olvasás váltja fel. Ritka a 10 mondatnál hosszabb szövegek
olvasása és értelmezése az első évfolyamon; de ez természetes. A betű-hang megfeleltetés a
szavak szintjén kereshető vissza, hiszen nem alakítottunk ki kisebb egységet a
megfigyelőlapon (magyarázat: a hangok differenciálása, leválasztása, azonosítása rövid
időszak egy-egy gyermek életében. A betűelemek megtanítása, a betűk megformálása,
kötések elsajátítása, kapcsolása szintén. Zavaró lett volna, összehasonlíthatatlanná váltak
volna az évfolyamok, képességszintek adatai). Az olvasóként, betűalakítóként iskolába érkező
gyerekek differenciált fejlesztése nem jelenik meg a megfigyelőlapon, maguk a lejegyzett
jelenségek nem utalnak sem erre, sem ennek ellenkezőjére.
A dolgozatnak ebben a részében Csákberényiné Tóth Klára és Hajdu Tünde gyermeki

beszédről, ennek vizsgálatáról szóló írását használom (CSÁKBERÉNYINÉ-HAJDU, 2011). A
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szerzők idézik Basil Bernsteint (1975) aki korlátozott kódról és kidolgozott kódról beszél. A
tankönyvek fejlesztői számára igen fontos volt, hogy e szociolingvisztikai jelenségek, tehát
egyrészt, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú családok belső szerkezetét a zárt
szerepviszonyok jellemzik az otthoni hierarchiát tükrözik. A kommunkációs formákat
szerephez illően sajátítják el, alkalmazzák a résztvevők. Az említett tanulmányban közzétett
magyarországi vizsgálat szerint (CSÁKBERÉNYINÉ-HAJDU, 2011) a nyílt szereprendszerben –
amelybe a magasabb társadalmi-gazdasági státuszú családok tartoznak – kevéssé határozzák
meg a kommunikációt a státuszbeli viszonyok. Ez utóbbiban az egyéni vélemények, a
gyerekekkel való szülői- vagy testvéri kapcsolatokban az érvelő, egyéni mérlegelést lehetővé
tevő minta jelentkezik (KÁDÁR, 2008). A szándék és az ok-okozati összefüggések
megfogalmazása jellemző. A korlátozott nyelvi kóddal rendelkező gyerekek, tanulók esetében
a szándék, vágy kifejezésére irányuló közlési módok vagy akár az egyéni vélemények
kifejezésének, s általában is a produktivitásnak a hiányát érzékelhetjük. A korlátozott kód
beszédhelyzethez kötött, a helyzet adta támpontok nélkül nem vagy csak nehezen érthető
beszédet jelent. (BERNSTEIN, 1975, idézi: CSÁKBERÉNYINÉ-HAJDU, 2011) A szocializációban
szerepet játszó egyéb tényezőket is figyelembe kell venni, és hogy a vizsgálatot nemcsak
feladathelyzetben, hanem a mindennapi kommunikáció életszerű helyzeteiben is el kell
végezni (CSÁKBERÉNYINÉ-HAJDU, 2011).
Természetesen a szövegek lehetnek utasítások, kérdések, rövid magyarázatok,
értelmezések. Ez magyarázza, hogy az első két évfolyam után sem szűnnek meg az 1.
képességszintű olvasott szövegek. Az 1. képességszinten megjelenő tevékenységeket az
összes évfolyamra vetítve értelmeztük.
Ha az olvasott szövegek megértésének 2. képességszintjét nézzük, a szépirodalmi
szövegek esetében kiszámolók, ritmikus szövegek, óvodából ismerhető versek példatárát
olvashatjuk, arra bíztatva a pedagógusokat, hogy maguk is keressenek Weöres Sándor - vagy
a kortárs költők – versei között hasonlókat. Segítenek a gyermekdalok, mondókák az irodalmi
szövegek olvasásához, ritmizálásához; a nyelvi tapasztalatgyűjtéshez. Majd rövid, egyszerű
mese, terjedelmében nem több 5- 10 mondatnál. A meséket azonban inkább élőszóban,
szemkontaktust tartva, hosszan elnyújtott drámai pontokkal érdemes megmutatni a
gyerekeknek. Élhessenek benne. A rövid mesék, majd később a fabulák, a tématartást segítik,
illetve a szimbolikus világban jelentenek tájékoztatási lehetőséget. Az irodalmi műfajok a
tanulók számára olvasott szövegként megjelenésével párhuzamosan – vagy utána – az
olvasástechnikai tudástól és a szövegértés képességétől, s nem utolsósorban az érdeklődéstől
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függően, az ismeretterjesztő vagy ismeretközlő szövegek választhatók. Az állatokról közölt
rövid szövegek szoros mondatok összekapcsolt láncolatai. Illusztrációként fényképpel, a
szöveg igazolásaként, jól látható részletekkel. Nehéz szövegek, akár harmadik évfolyamon is
adekvátak. Néhány helyen a szövegben jelzik a szerzők, hogy a kifejezés nem hétköznapi,
néhol azonban feltételezi az előzetes fogalom ismeretét.
A kompetencia alapú programcsomagok szövegértés – szövegalkotás területén
fejlesztett eszközrendszere alkalmas volt a fejlődési szinteknek megfelelő technikai és
attitűdbeli különbségek figyelembevételére. A taneszközök fejlesztői figyeltek arra, hogy ne
évfolyamokra készüljenek a kiadványok, hanem az értés szintjéhez igazodhasson a sokféle
szöveg.
Az értekezés szerzője kíváncsi volt arra, hogy a vizsgált tanulócsoportokban a 2.
képességszintű vagy annál bonyolultabb megértést igénylő szövegek megjelenése mennyire
jellemző az egyes évfolyamokon és milyen terjedelmű olvasott szöveget feltételez. A
kördiagramok használata célszerűbbnek tűnik a relatív gyakoriságok ábrázolására, valamint a
terjedelem közötti arányok bemutatására. Az 2. képességszinten tapasztalt megnyilvánulások
száma 638. Az első évfolyamon az 1-2 mondatosak, a többi évfolyamon a hosszabb szövegek
vannak túlsúlyban.

A szöveg
terjedelme
szavak

Az olvasott szöveg 2. képességszintjén történő megnyilvánulások
egyéb
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
osztály
3
0
4
0
10

1-2 mondat

34

4

20

47

8

3-4 mondat

4

0

17

38

0

5-10 mondat

4

12

55

83

5

10-nél több
mondat

41

28

129

58

34

3. táblázat: az olvasott szöveg 2. képességszintjén történő megnyilvánulásainak évfolyamonkénti bontása

Az évfolyamokat egyben tekintve az 5 - 10 mondatosak vagy annál hosszabbak 25 – és
45%-ot tesznek ki.
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Az olvasott szöveg 2. képességszintjének megnyilvánulásai
3%

18%

szavak
1-2 mondat

45%

3-4 mondat

9%

5-10 mondat
10- mondat
25%

14. diagram: az olvasott szöveg 2. szintű megértése valamennyi vizsgált évfolyamot figyelembe véve

A szépirodalmi szövegek inkább 3. képességszintű szövegértést, értelmezést
igényelnek. A megfigyelt órákon az olvasott szövegek elenyésző mennyiségben tartalmaznak
szavakat (vagy szavaknál kisebb nyelvi egységeket), ezt az 1. évfolyamon tudjuk elképzelni
zömmel, illetve egy-egy kifejezés, szinoníma, antonímia keresésére gondolhatunk. Az 1–2
mondat terjedelmű szövegek megnőnek, ezek a 3-4 mondattal együtt rövid magyarázatok,
elemi definíciók, utasítások, kérdések lehetnek. Az 5–10 mondat és 10 mondatnál hosszabb
szövegek adják az olvasottak 70%-át, az alapkultúrtechnikák közül az olvasás elsajátításának,
az értő olvasásnak egymásra épülését figyelhetjük meg a vizsgált tanulócsoportban az adott
évfolyamokon. A második évfolyamon nem, de a többi évfolyamon az 5 – 10, illetve az annál
hosszabb szövegek mennyiségének növekedését látjuk.
A szöveg
terjedelme

4.

Az olvasott szöveg 3.képességszintjének megnyilvánulásai
1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

egyéb osztály

szavak

0

0

14

0

0

1-2 mondat

13

5

35

6

0

3-4 mondat

0

0

30

26

10

5-10 mondat

5

0

92

49

22

10-nél több
mondat

39

0

166

41

28

táblázat: az olvasott szöveg 3. képességszintjén történő megnyilvánulásainak évfolyamonkénti bontása
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Az olvasott szöveg 3. képességszintjének megnyilvánulásai
szavak;

1-2 mondat;

3-4 mondat;
10
mondatnál
hosszabb
5-10
mondat;

15. diagram: az olvasott szöveg megértése 3. képességszinten az összes évfolyamra vetített arányokkal

A teljes elemszám 881. A nagy értékbeli eltérések miatt az arányok kifejtését
szövegesen végezzük. Ennek 29%-a 5- 10 mondatnyi, 47%-a pedig 10 mondatnál hosszabb
szöveg. A harmadik és a negyedik évfolyamon számottevő a mennyiség növekedése, aránya.
Az olvasmányok terjedelme és mélysége is nő, az egyes tantárgyakhoz köthető ismeretközlő
szövegek az adott tudományterület nyelvezetét adja vissza. Bár a szöveg értelmezése a
megértésre támaszkodik, de egyben alkotótevékenység is, így reflexív viszonyt feltételez az
olvasott és megértett szöveggel (BALÁZSI és TRSI, 2014).
A 4. képességszinten az értelmezés műveletéhez tartozó feladatok esetében reflektálni
kell a szövegre, értékelni kell a szöveg egészének vagy egy-egy részletének a szöveg
egészben betöltött szerepét, megalkotottságát. Az értelmezés művelettípusába sorolt kérdés
vonatkozhat a szöveg tartalmi vagy stiláris elemeinek értékelésére, amely kritikai elemzést is
igényel. A kapcsolatok, összefüggések felismeréséhez hasonlóan e művelettípusban is a
szöveg egésze és a szöveg-rész közötti kapcsolat megértése szükséges. Az olvasónak e
művelettípusban a szöveg szó szerinti és átvitt értelmének lehetőségeit is érzékelnie kell.
Vannak egészen könnyű feladatok, amelyek a szöveg egyes tartalmi vagy formai jegyeinek
azonosítását kérik (bár ezek inkább 3. képességszintű szövegek, elkülönítésük azonban
meglehetősen nehéz), és vannak nehezebbek, amelyek a szöveg elemző megértésére
támaszkodva a szöveg objektív vagy szubjektív megítélését várják el (BALÁZSI és TRS, 2014).
Azt látjuk, hogy ezen a képességszinten nem figyelhettünk meg tevékenységet az első
és a második évfolyamon. A harmadik évfolyamon inkább az 1-2 mondatosak, 4. évfolyamon
pedig a szószintű megnyilvánulások között azonosítottak a megfigyelők 4. képességszintűt. A
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hosszabb szövegek (5- 10 mondatosak és a 10 mondatnál hosszabbak) harmadik és negyedik
évfolyamon is jelen vannak. Az egyéb évfolyamokon folyó megfigyelések csekélyek, de mind
10 mondatnál hosszabb.

A szöveg
terjedelme
szavak

5.

Az olvasott szöveg 4. képességszintjén történő megnyilvánulások
2.
1. osztály
3. osztály
4. osztály
egyéb osztály
osztály
0
0
4
39
0

1-2 mondat

0

0

34

6

0

3-4 mondat

0

0

18

0

0

5-10 mondat

0

0

0

24

0

10-nél több
mondat

0

0

33

64

8

táblázat: az olvasott szöveg 4. képességszintjén történő megnyilvánulásainak évfolyamonkénti bontása

Összességében 230 - 3. képességszintű megnyilvánulás mellett - a tevékenységek
56%-a (10%-a, illetve még 46%) felfogható volt hosszabb szövegek olvasásának
megértéseként.
Az olvasott szöveg 4. képességszintjén tapasztalt megnyilvánulások

19%
46%
17%
8%
10%

szavak

1-2 mondat

3-4 mondat

5-10 mondat

10- mondat

16. diagram: az olvasott szöveg megértése 4. képességszinten az összes évfolyamra vetített arányokkal

A szépirodalmi szövegek jelentősége megnő a

3. és a 4. képességszinten. Ezek

úgynevezett élményszerző típusú szövegek. Éményszerző típusúnak nevezzük azokat az
összefüggő szövegeket, amelyek célja egy történet elbeszélése vagy események, személyek,
tárgyak, problémák stb leírása. E szövegtípus fő jellemzője, hogy nem tájékoztatni, informálni
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vagy meggyőzni akarja elsősorban az olvasót, inkább az érzelmi bevonására irányul. Az
élményszerző szövegek gyakran személyes hangvételűek, jellemzőjük az emberi kapcsolatok,
cselekedetek, érzelmek hatásos megformálása. Az élményszerző szövegtípusba soroljuk
például a következő szövegfajtákat: novella, mese, vallomás, esszé, dráma vagy útleírás
(BALÁZSI és

TRS,

2007). Az élményszerző típusú szövegek gyakorta fiktív, képzeletbeli

elemeket tartalmaznak, ezáltal az olvasót aktív befogadói részvételre késztetik. Az Országos
kompetenciamérés eddigi története során szerepeltetett nem prózai élményszerző szövegeket
is, jellemzően verses kisepikai műveket és drámarészletet. Emellett azonban az élményszerző
típusú szövegek közé sorolhatók a líra műnemébe tartozó szövegfajták is (BALÁZSI és
2007).

TRS,

A lírai szövegfajták használata is része a szövegértés általunk alkalmazott tág

meghatározásának, ugyanakkor tekintetbe kell venni, hogy a líra megértése közbeni
jelentéstulajdonítási folyamat radikálisan más megközelítést és stratégiákat igényel az
olvasótól, mint az előbbi két kategória. A poetizált nyelv alapja a sűrítés és a játék, így egy
adott lírai szöveg vagy szövegelem jóval több, egymással nehezen összevethető és
nehezebben rangsorolható jelentéselemet hordoz, mint a próza (BALÁZSI és

TRS,

2007).

Emiatt, noha a tartalmi keret nem zárja ki annak lehetőségét, hogy lírai szöveg a mérőeszköz
része lehessen, az ilyen szövegek mérésbe emelésének gyakorlati megvalósításával
kapcsolatos megoldásokat még tovább kell keresni. Magyarázó típusúnak nevezzük azokat a
tudományos, illetve ismeretterjesztő szövegeket, amelyek elsősorban ismeretet közölnek,
legyen az egy jelenség magyarázata, egy esemény bemutatása. Hangvételük általában higgadt,
tárgyszerű. A magyarázó szöveg közléseinek fő célja a tájékoztatás, ami természetesen nem
jelenti, hogy e szövegek szerzői ne akarnák meggyőzni olvasóikat saját álláspontjukról
(BALÁZSI és

TRS,

2007). A magyarázó szövegek fajtái közé tartoznak például a tudományos

ismeretterjesztő cikkek, tanulmányok, kommentárok. A magyarázó típusú szövegekhez
kapcsolódó feladatok vizsgálata azért is fontos, mert a tankönyvi szövegek többsége is e
típusba sorolható (BALÁZSI és

TRS,

2007). Az adatközlő típusú szövegek legfőbb jellemzője,

hogy a szöveg nem közöl mást a felsorolt adatokon kívül, nem ad magyarázatot, további
értelmezési lehetőségeket, az olvasónak magának kell kiigazodni az adatok között (BALÁZSI
és

TRS,

2007). Az adatközlő típusú szövegek megértésében a szöveg elrendezésének, a

verbális és nem verbális jelek összjátékának különösen nagy a szerepe. Ilyen szövegek
előfordulhatnak önállóan vagy az előző két szövegtípus kiegészítéseként is. Jellemző továbbá
az adatközlő típusú szövegekre, hogy a szerző inkább egy vállalat, egy szervezet vagy egy
közösség, nem pedig egy konkrét személy (BALÁZSI és

TRS,

2007). A verbális közlést és

tipográfiai jeleket, képeket, rajzokat is tartalmazó szövegtípusba soroljuk a listákat,
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grafikonokat, menetrendeket, különféle táblázatokat, térképeket, szövegekhez készített
ábrákat, használati utasításokat. Idetartoznak a mindennapi életben gyakran előforduló
szövegfajták, mint például a nyomtatványok, kérdőívek, szabályzatok. Vizsgálatuk leginkább
azért fontos, mivel ezzel a szövegtípussal lehet leggyakrabban találkozni a hétköznapok során
(BALÁZSI és TRS, 2007).
A folyamatos szövegek bekezdésekbe szerveződő összefüggő mondatokból állnak. Az
olvasót számos szövegelem segíti a folyamatos szövegek szervezettségének felismerésében. A
szöveg látható módon bekezdésekre tagolódik, míg az új szakasz kezdetét fejezetcímek
jelezhetik. Egyéb nyelvi elemek (kötőszavak és utalószavak) jelzik a nagyobb szövegrészek
egymásutániságát vagy oksági kapcsolatait, amelyeknek ismerete fontos készség az olvasás
szempontjából. A folyamatos szövegek csoportját leggyakrabban regények, újságcikkek,
esszék, novellák, beszámolók és levelek képviselik (BALÁZSI és

TRS,

2007). Az utóbbi

műfajokkal nem találkoznak az első négy évfolyamon a tanulók, ahogyan drámákkal sem.
A nem folyamatos szövegek közé tartoznak a listák, táblázatok, grafikonok, diagramok,
hirdetések, időrendek, katalógusok, mutatók és űrlapok. Kevert szövegek azok, amelyek az
előző két szövegfajta jellegzetességeit mutatják. Jellemzőjük, hogy táblázatok, ábrák,
grafikonok ékelődnek a folyamatos szövegbe, segítve azok megértését, ugyanakkor megtörve
az olvasás folytonosságát (BALÁZSI és TRS, 2007).
Az említett szövegtípusok mind megjelentek a megfigyelt órákon, nem feltétlenül
magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében.
Szükségét érezzük annak, hogy röviden összefoglaljuk az olvasott szöveg megértésére
vonatkozó eredményeket, mert a szövegtípusok bemutatása olykor hangsúlytalanná tette a
kutatás során szerzett adatok értelmezést. Ugyanakkor rendkívül fontosnak éreztük a
szövegtípusokban való részletes elmélyülést, hiszen mind a négy területen, tehát a hallott
szöveg megértését, a szóbeli-és írásbeli szövegalkotást éppen úgy jellemezhetik ezek a
műfajok, mint az olvasott szövegeket.
Az olvasott szövegek megértésének vizsgálatakor tehát megállapíthatjuk, hogy mind a
négy évfolyamon jelen voltak az 1. képességszintű szövegek. Az olvasás készségszintűvé
válásához, az olvasástechnika automatizálása után a megértés magasabb szintjei szükségesek.
A 4. képességszinten a legkevesebb a megfigyelt produkció és reprodukció. Érdekességként
jelentkezik, hogy szavak találhatóak mind a 3., mind a 4. képességszinten is. Eleget tehet a
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magasabb képességszinten is egy-egy szó a következőknek: a szövegben elszórt, explicit
megfogalmazott információk azonosítása, összekapcsolása, rendezése; félrevezető információ
kiszűrése. A szereplők szándékai közötti különbség felismerése, a szereplők motivációinak
magyarázata. A szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek működésének felismerése.
Esetleg a gúny tárgyának felismerése. Idegen kifejezés jelentésének felismerése. A cím
magyarázata.
Hosszabb terjedelmet igényelnek a 3. és 4. képességszinten az alábbiak: a szövegben
elszórt, explicit megfogalmazott információk azonosítása, összekapcsolása, rendezése. A
szöveg információi és a mindennapi élet egy speciális vetülete közötti különbség felismerése.
Következtetés levonása a szöveg és a mindennapi élet információinak integrálásával
figyelmet elvonó információk között eligazodva. A szöveg időrendjének helyreállítása. Egy
szövegrészlet céljának felismerése. A szöveg szerkezetének és fő tartalmi egységeinek
felismerése. Az ismétlés és a hasonlat szerepének magyarázata. Értékítélet alkotása a szöveg
egy tartalmi vagy stilisztikai eleméről, és ennek magyarázata. Egy hétköznapi probléma
megoldása a szöveg tartalmi elemeinek felhasználásával. Természetesen az egy-egy szóval
kifejezhető tartalmak is kifejthetők hosszabban.
3.3.1.4. A szövegértés-szövegalkotás kompetenciájának fejlesztése nem anyanyelv (nem
magyar nyelv és irodalom) órán
Az országos kompetenciamérés szövegértést mérő feladataihoz tartozó írások céljuk
szerint lehetnek élményszerző, magyarázó és adatközlő típusú szövegek, míg formai
szempontból folyamatos, nem folyamatos és kevert szövegeket különböztethetünk meg
(BALÁZSI és

TRS,

2007). Ezért a megfigyelések végzésekor arra is figyeltünk, hogy az

anyanyelvi kompetenciák ne csak magyar nyelv és irodalom órán (illetve ennek egyes
területei vonatkozásában) jelenjenek meg, hanem egyéb műveltségterületek/tantárgyak
keretein belül is.
A 10., 11. megfigyelőlapon ének-zene óra rögzítést találjuk. Az előjegyzések olvasása
és írása az alsótagozaton nem jellemző. Ha előfordul az ének-zene tankönyvekben vagy egyegy kiegészített anyagon, a tanító tájékoztatásául szolgál, illetve azért szerepel a tanulói
eszközök között, hogy a tanulók ne találkozzanak hiányos vagy félrevezető tartalmakkal.
A szóbeli szövegalkotás (az éneklés is) inkább 3. – 4. képességszintű, 5 - 10 mondat
közötti megoldást feltételez.
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Az írásbeli szöveglakotás (hangjegyek, ritmikai elemek rögzítése is) 3. képességszinten
rövidebb, maximum 3-4 mondatnyi írásbeliséget jelent, a 3. és 4. képességszint nagy számát.
Az ének-zene órák bonyolult nyelvezete eleve a 4. képességszint realitását mutathatja.
A négy matematika órát is érdemes elemeznünk. Lássuk az 5. számú
megfigyelőlapon rögzített szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületek részeit, az
interakciók mennyiségét és minőségét. A hallott szövegek területén csak 2. képességszintű
adatokat találunk, mennyiségét tekintve 10 mondat vagy annál hosszabb szövegekhez jutnak
hallás útján a tanulók. Harmadik osztályban járunk, érdemes tehát megfigyelni, hogy ezek a
mondatok, szövegek milyen jellegűek lehetnek: magyarázatok, utasítások, a feladatok
ismertetése (hangos felolvasása), esetleg ezekhez fűzött frontális magyarázatok. Ha a szóbeli
szövegalkotásra tekintünk a táblázatunkban, azt látjuk, hogy megmaradunk a 2.
képességszinten. A szavak szintjén egyetlen megszólalásról beszélünk, és másik 8 interakció
folyik 1–2 mondat terjedelemben. Tehát a halott szövegek és a szóban elhangzók mégis
valamiféle frontalitásra utalnak. A szóbeli szövegalkotást megtekintve - indirekt módon – el
lehet dönteni, hogy folyt-e páros- vagy csoportmunka az adott órán. Rendkívül kevésnek
tűnik az interakció ezen a harmadik osztályban folyó matematika órán, talán az olvasott
szövegek mennyisége segít nekünk eldönteni, hogy a szóbeliség helyett az olvasott és írásbeli
munkák kaptak jelentős szerepet.
Ha az olvasott szövegeket áttekintjük, megint csak a 2. képességszinten találkoznak a
tanulók mondatokkal, szövegekkel. Csekély mértékű ez a terület a megfigyelőlapon
rögzítettek szerint, mindössze 2 interakció folyik, 3 – 4 mondat terjedelemben. Tehát a hallott
szövegek és a szóban elhangzók mégis valamiféle frontalitásra utalnak.
Az olvasott szövegekkel, valamint a hallott szövegekkel is összefügghet az írásbeli
szövegalkotás elemzése, mely esetünkben azt mutatja, hogy megmaradunk a 2.
képességszinten, a szavak szintjén 1 interakciót, az 1 – 2 mondatnyi feladatmegoldások közül
9 eseményt rögzített az órát megfigyelő. Úgy tűnhet, hogy a szóbeli- és az írásbeli
szövegalkotás mutat valamiféle kapcsolatot. Ez azt is jelentheti, hogy a hallott szövegek egy
része tartalmazhat tanítói feladatismertetést és magyarázatot, majd szóban kevéssé, inkább
írásban oldhatják meg a feladatokat a tanulók. Noha nehezen elképzelhető, hogy minden
interakció 2. képességszinten zajlik; ezt látjuk a megfigyelőlapokon. Ne feledjük, a
matematika rövid írásbeli szövegeket is rejthet, valamint ábrázolást. Ez utóbbiak inkább 3.
képességszintű megoldásokat takarhatnak azonban. A matematika a világ jelenségeinek
absztrakt leírása, egy jelrendszer. E jelrendszer pedig szimbolikus, inkább tehát 3.
108

képességszinten képzelhetnénk el. Vagy úgy is. A logikai állítások megfogalmazása ismert
tartalom esetén lehet 2. képességszintre utaló, az elemi láncszámolások szintén, illetve a
számszomszédok meghatározása is ilyen feladattípus lehet. Az írásbeli műveletek közül az
összeadás és a kivonás 2. képességszintű, az írásbeli szorzás és osztás, bennfoglalás, esetleg a
törtek; 3. képességszintre vallanak. A műveletek az esetek többségében elválnak már a
konkrétumoktól, az egyismeretlent tartalmazó egyenletek már-már képletszintjén léteznek,
nehezen fordíthatók hétköznapi feladatokká.
Négy matematika óra nem bizonyító erejű. Ám azt láthatjuk, hogy harmadik osztályban
gyakran eltér az a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése attól, amely anyanyelv órán alapos
algoritmus alapján épül. Adott esetben az absztrakt műveletekből kell szöveget létrehozni. A
kiindulópontunk az volt, hogy ugyanazok a tanulók ülnek - de legalábbis hasonló elvárásokkal
szembekerülők az azonos évfolyamokon – anyanyelv/magyar nyelv és irodalom, ének-zene,
matematika, környezetismeret órákon. Ezért a képességszintek egymásra épülése a
szövegértés-szövegalkotás kompetenciájának fontos jellemzője volna. Még harmadik
évfolyamon is az egyszerűbb gondolkodási szintek felülreprezentálását látjuk. Kevés a szóbeli
szövegalkotás.
A rögzített matematika órákra hasonló jelenségek lehetnek igazak. A továbbiakban
azokat emelem ki, amelyek 3. és/vagy 4. képességszintű gondolkodásra vallanak. A 31.
megfigyelőlapon rögzített tanítási óra ilyen. A hallott szövegek még több képességszinten
megjelennek, az 1. szinten 29 interakciót rögzítettek a megfigyelők 3 - 4 mondat
terjedelemben, ugyanígy a 2. képességszinten is, a 3. szinten pedig 20 reakció figyelhető meg.
A szóbeli szövegalkotásnál az 1. szintűek közül 16 jelent meg, 4 interakció 1 – 2 mondat
terjedelmű. A 2. és 3. szinten 5-10 , illetve 12 megszólalás volt ugyanilyen terjedelmű. A 3.
szinten 6 produkció vagy (fél)reprodukció volt 3 – 4 mondatnyi. Mint látjuk, a hallott szöveg
jóval terjedelmesebb, nem zárható ki, hogy egy-egy tanuló vagy a tanító produkciójaként kell
értelmeznünk. Alátámaszthatja az előző állítást, hogy az írásbeli szövegalkotás mennyisége
megegyezik a hallott szövegek 2. képességszintű, 3 – 4 mondat terjedelmű adataival. A 3.
képességszinten 25 (fél)reprodukció, produkció jelenik meg 5 - 10 mondatban. Olvasott
szövegekről nem született feljegyzés a 45 perc alatt.
A 73. megfigyelőlap 4. osztályban készült, s a hallott szövegek között nem volt 3. és 4.
képességszintű, az olvasott szövegek között azonban igen. 26 dekódolt mondat/szöveg volt 5
– 10 mondatnyi terjedelemben a 3. képességszinten. A szóbeli szövegalkotásnál nem találtunk
3. és/vagy 4. képességszintűt, sem a produktív, sem a (fél)reproduktív esetben. 1.
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képességszintű hosszabb szöveg előfordul, 1 – 2 mondatnyi kettő, 5 – 10 mondatnyi pedig 24.
Az írásbeli szövegalkotásnál 26 adatot találtunk 1. képességszinten, 1–2 mondat
terjedelemben és ugyanennyit a 3. szinten, ugyanilyen terjedelemben.
Tehát a feladatok megoldása a hallott szövegek alapján történik, megbeszélések,
magyarázatok, feladatismertetések történhetnek. Sok az azonnali cselekvés, hiszen a hallott
szövegek megértését másként nem lehetne megfigyelni. Az esetek többségében az írott
szövegek adják vissza ezeket a tanulói tevékenységeket. A szóbeli szövegalkotás háttérbe
szorul az írásbelivel szemben, az olvasott azonban jelentős szerepet kap. Nem zárható ki,
hogy páros- vagy csoportmunka folyt az adott órán, a hallott szövegek rövidek, az olvasott
szövegek és a szóbeli szövegalkotás összefüggése az írásbeliséggel szembetűnő. Persze,
egyéni munka is folyhatott, az olvasott szövegek és az írásbeli szövegalkotás közötti kapcsolat
erre vall.
Még egy megfigyelés készült matematika órán (75. megfigyelőlap). Ebben a 4.
osztályban minden képességszinten találunk hallott szövegekre adott reakciókat; 3 – 4 mondat
terjedelműt 24 – 24 interakció keretében (1., 2., 3. képességszint) és 3 alkalommal a 4.
képességszinten, 5 – 10 mondatnyit pedig a 4. képességszinten 21 alkalommal figyelhetett
meg a vizsgáló. Ehhez kapcsolódhat a szóbeli szövegalkotás mennyisége és minősége abban
az esetben, ha a tanuló – tanuló interakciókat vagy a frontalitás arányát szeretnénk követni az
adott órán. A felvett adatok szerint inkább a rövidebb, 1 – 2 mondatnyi szóbeli szövegalkotás
jellemzi az órán folyó tanítás – tanulási folymatokat. 1. képességszintű megszólalás 4
alkalommal volt, 2. képességszintű 5 alkalommal és 3. képességszintű is 6 alkalommal
hangzott el. Azaz, jóval rövidebb megszólalásokat is tapasztalhattunk az interakciók során a
tanulók részéről, mint a hallott szövegek esetében rögzített zömmel 3 - 4 mondat. Ebben a
terjedelemben 1. képességszinten hét, 2. képességszinten egy, 3. képességszinten kilenc
megszólalást rögzített a megfigyelő. 5 – 10 mondatnyi terjedelemben hétszer 1.
képességszintű, egyszer 2. képességszintű, 6 alkalommal pedig 4. képességszintű produkciót,
(fél)reprodukciót tapasztalhattunk. Az olvasott szövegek egy kategóriában jelennek meg, 5 –
10 mondatnyi 4. képességszintű feladat, szöveg. Írásbeli szövegalkotás 3 - 4 mondat
terjedelemben 1. képességszinten három, 2. és 3. szinten 24 – 24 írásban vagy ábrázolásként
megjelenő tevékenységet tapasztalt az adott órát megfigyelő.
Az órai interakciók tartalmára a képességszintekből következtettünk. Például
fegyelmező vagy ellenőrző, értékelő aktusként nehezen képzelhető el 3. vagy 4.
képességszintű interakció. A tanulók megnyilvánulásai közül az írásbeli szövegalkotás inkább
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kezdeményező megnyilvánulás lehet. Főként a 3 – 4 mondatos vagy annál nagyobb
terjedelemben. Még abban az esetben is igaz ez, ha reagáláskét (kérdésre adott válaszként)
értelmezhetők a produkciók. Az 35. megfigyelt és elemzett matematika órán a tanulói
tevékenységek még mindig kevesebbnek tűnnek, mint ami a frontalitást igazolná; azonban a
feladatok ebben a negyedik osztályban bonyolult gondolkodási szintre irányulnak.
A környezetismeret órák az érvényes megfigyelt tanórák közel 13%-át teszik ki. A 10.
megfigyelőlapon rögzített interakciók a hallott szövegek területén 2. képességszinten folytak.
Negyedik évfolyamon történt a megfigyelés. Az adott képességszinten a hallott szövegek
esetében 10 tanulói megértést sikerült rögzíteni, minden esetben hosszabb, 5 – 10 mondatos
magyarázatokra, utasításokra, (felolvasott) szövegekre reagáltak a tanulók. A szóbeli
szövegalkotás is mindössze 10 interakciót mutat, mind 10 mondat vagy annál hosszabb
terjedelmű. Az írásbeli szövegalkotás megint 10, de itt mindössze 10 szóról olvashatunk.
Tehát, a szóbeli szövegalkotás a leghosszabb; az olvasott szöveg megértése 12 visszajelzést
mutat, mind 5 – 10 mondat közötti terjedelemben.
Egy másik látott környezetismeret órán (11. megfigyelőlap), a hallott szöveg
megértéséről 1. képességszinten 17 interakciót láttunk a feljegyzéseken, 1 – 2 mondat
terjedelemben. A 2. képességszinten ugyanennyit, de már 5 – 10 mondat ez a mennyiség. Míg
a szóbeli szövegalkotás 1. képességszintű, 1 – 2 mondatnyi, mindösszesen 5 megszólalás. Ez
meglepő. A hallott szöveg 17 reakciót mutat, miközben a szóbeli szövegalkotás csak 5-öt. Ez
megint frontalitásra vall, az 1. és 2. képességszinten negyedik évfolyamon a gondolkodás csak
elemi ok - okozati viszonyok feltárását sejteti. Talán kitér például a kültakaró és az élőhely
vagy életmód kapcsolatára, de inkább a hallott szövegben az explicit módon megjelenő
információk visszakeresésénél marad meg. A 2. képességszinten is inkább egyszerű
kategóriák alkotása folyik; gondolhatunk itt a lág-és fásszárú növények elkülönítésre, s az
egyik ismeretének birtokában a másik megfigyelése után, a jellemzők összefoglalására.
Szükséges egyfajta háttértudás megléte a tanulók szövegértéséhez. Az olvasott szövegek
száma és szintje megegyezik

a hallott szöveg egy részével,

a 2. képességszinten

megjelenővel. A szóbeli szövegalkotásnál is jelentkeznie kellene ennek a mennyiségnek, ha
hangosan felolvasnák az adott ismeretközlő szöveget. Az írásbeli szövagalkotásnál szintén a
2. képességszinten folyik a gondolkodás, de csak 16 interakciót jegyzett le a megfigyelő. Ezek
1-2 mondat terjedelműek. Az olvasott szövegek hosszabbak, mint az írásbeli szövegalkotáséi,
ugyanakkor elképzelhető, hogy a rövid szövegrészlet vagy hosszú feladatleírás egy-egy
rövidebb választ igényel, esetleg egyszerű ábrázolást. Mindenesetre, a környezetismeret órák
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a megfigyelő- és leíróképességen túl, az összehasonlítások és megkölönböztetések
megfogalmazását tekinti céljának, majd az összehasonlítások magasabb szintű lépéseként
mérések, kísérletek végzéséhez szükséges képességeket kívánja fejleszteni. Negyedik
osztályban elvárható volna, hogy az összetett képességeket igénylő, több tényezőt is átláttató
3. és 4. képességszintű feladatok legyenek túlsúlyban. A mérésékhez, kíséletezésekhez – már
csak az eszközök kevés száma miatt is, de nem csak azért- , érdemes volna páros- vagy
csoportmunkát alkalmazni.
Már-már feszítő kérdésként jelentkezik, hogy egy olyan összetett és valóban integrált
tantárgy, mint a környezetismeret, vajon a többi rögzített órán is az 1. és 2. képességszinten
cselekedteti a tanulókat? Ha áttekintjük a Nat (2007) szerinti műveltségterületet: Ember a
természetben; majd ma más tartalommal (Nat, 2012): Ember és természet céljait és fejlesztési
feladatait, azt láthatjuk, hogy 3. és 4. képességszintű fejlesztést ígér. Hiszen a tanulók a 3.
szinten több szempont figyelembevételével képesek az információk közötti kapcsolatok
megtalálására. Átlátják a szövegben a szembetűnő, hasonló információkat, képesek a kért
információ azonosítására, valamint annak kikövetkeztetésére, hogy mely információ tartozik
relevánsan a feladathoz. Képesek összefüggéseket felismerni és megérteni a szöveg egy
részletére vagy egészére vonatkozóan, következtetéseket tudnak levonni a szöveg egy vagy
több részéből, és a szövegrészeket vázlatba tudják rendezni. Háttértudásuk segítségével
képesek egy szó, kifejezés vagy mondat értelmezésére, valamint a szöveg egészének vagy
részletének értelmezésére egy kevésbé hétköznapi ismeretanyag vonatkozásában. Képesek a
szöveg egy jellemző tartalmi vagy formai jegyének értékelésére. Tudnak reflektálni a
szövegre saját tudásuk, tapasztalatuk és gondolataik alapján. Míg a 4. képességszinten a
tanulók képesek olyan információk azonosítására és elrendezésére, amelyek közül némelyik
nem szerepel szó szerint a szövegben. Képesek olyan információk visszakeresésére, amelyek
több kritériumnak felelnek meg; ki tudják következtetni, hogy mely információ tartozik
relevánsan a feladathoz, és képesek a hasonló jellegű információk közül a megfelelő
kiválasztására. Képesek bonyolult összefüggések feltárására egy számukra ismeretlen
szövegben, képesek a szövegrész és a szöveg egésze közötti kapcsolatok felismerésére,
azonosítására; következtetések levonására a szöveg egy vagy több részéből. Tudják
értelmezni a teljes szöveget, egy adott szövegrészt a szöveg egészének tükrében, a két  vagy
többértelmű szövegrészeket, a várttal ellentétes elgondolásokat egy hosszabb és bonyolultabb
szövegben. Háttértudásukra támaszkodva képesek egy összetett szöveg tartalmi és formai
jegyeinek kritikai jellegű megítélésére, a nyelvi árnyalatok értelmezésére, a szöveg egészének
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vagy részletének kritikai

szempontú értékelésére, a szöveggel

kapcsolatos hipotézisek

felállítására. A 4. képességszinten a korábbi műveleteket szokatlan formájú szöveg esetében is
megfelelően tudják alkalmazni a tanulók.
A 14. megfigyelőlapot elemezve azt látjuk, hogy megint csak 1. és 2. képességszinten
folyik a tanítás - tanulás folyamata, noha negyedik évfolyamon járunk. A hallott szöveg 17
megértésre utaló reakciót tartalmaz, 1 – 2 mondat terjedelemben. A szóbeli szövegalkotásról
nincsenek adatok egyetlen képességszinten sem; az írásbeli szövegalkotás 2. képességszintű,
1 – 2 mondat terjedelmű; 15 interakciót mutat (1 – 2 mondatnyit). Úgy tűnik, hogy a
kompetenciamérések 3. és 4. szintje nem érinti ezt a megfigyelt órát sem, a tanulók kevéssé
fejezhetik ki magukat szóban, mint rajzban vagy írásban. Elképzelhető, hogy a frontálisan
felolvasott és/vagy tanító által elmondott tartalom ábrázolása történik, s az is, hogy a tanulók
írásban válaszolnak minderre. Esetleg valamilyen közvetett vagy közvetlen szemléltetés folyt
az órán. Ez viszont 2. képességszinten feldologozva némi alulterhelést mutat.
A továbbiakban azokat a környezetismeret órákat emeljük ki, amelyek 3. és/vagy 4.
képességszinten terheli, gondolkodtatja a tanulókat (89. és 162. megfigyelőlap). Az egyes
szövegértés-szövegalkotási területeknél például az olvasott szövegek megértése nem pusztán
dekódolás, amelynek során gondolattá és/vagy hangzó nyelvvé alakítjuk a vizuálisan kódolt
információkat, tehát nemcsak reprodukáljuk a jelentést. Az olvasás kognitív felfogása szerint
az olvasatok egyéni konstrukciók, hiszen meglévő tapasztalati bázisba épülnek be. Tehát a
szövegalkotás mindig valami produkció, hiszen a megértés aktív, alkotó folyamat. Mind a
szövegértés, mind a szövegalkotás komplex, bonyolult képességstruktúra eredménye,
amelynek bonyolultságát még fokozza, hogy fejlődése maga is egyre bonyolultabb megértést,
produkciókat von maga után. Tehát az anyanyelv és egyéb tantárgyak keretében fejlesztett
kompetenciák egyre magasabb szintje maga is egyre magasabb szintű - aktív – impulzusokat
igényel.
Ezért érdemes azokon a műveltségterületi tartalmakon keresztül vizsgálni a
szövegértés – szövegalkotás kompetenciáinak fejlettségét, ahol a nyelvi tudatosság
(szemantikai, szintaktikai, fonológiai tudatosság) erős háttértudást is igényel, mert különben a
jelentésteremtés elmarad, és a gondolkodási szintek nem mutatnak implicit megértés felé.
Amelyekben döntő szerepe van a kontextusnak.
A 13. megfgyelőlapon 5 - 10 mondatnyi 4. képességszintű hallott szöveggel
találkozunk, s még ugyanilyen terjedelművel 2. képességszinten. Negyedik osztályban készült
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óramegfigyelés ezen adatai a nagyobb mennyiség páros -és csoportmunkára is utalhatnak.
Tekintsük meg a szóbeli szövegalkotás mennyiségét és nehézségi mutatóit, hogy igazolva
lássuk vagy éppen cáfoljuk a kooperativitást. Zömmel (14 interakció) 3. képességszintű
megszólalásokkal találkoztunk, szószintűekkel. Igaz lehet, hogy a tanulók a rövid válaszok
esetében átlátják a szövegben a szembetűnő, hasonló információkat, képesek a kért
információ azonosítására, valamint annak kikövetkeztetésére, hogy mely információ tartozik
relevánsan a feladathoz. Ez szerepelhet válaszukként. Képesekek összefüggéseket felismerni
és megérteni a szöveg egy részletére vagy egészére vonatkozóan, de ahhoz már hosszabb
szöveg szükséges, hogy következtetéseket tudjanak levonni a szöveg egy vagy több részéből,
és a szövegrészeket vázlatba tudja rendezni. Az sem derül ki, egyetlen 4. képességszintű, de
hosszabb (10 mondatot is meghaladó) szövegből, hogy háttértudásuk segítségével képesek-e
egy szó, kifejezés vagy mondat értelmezésére, valamint a szöveg egészének vagy részletének
értelmezésére egy kevésbé hétköznapi ismeretanyag vonatkozásában. Tehát a frontalitásra
gyanakodhaunk mindaddig, amíg az olvasott szövegek kategóriáját át nem tekintjük. Itt
azonban az derül ki, hogy az órán nem történt olvasás. Történhetett azonban tanulói kísérlet, s
annak lejegyzése, lássuk, az írásbeli szövegalkotásokat: a szavak itt 1. képességszintűek,
lehetnek látott jelenségek rövid jegyzetei; 3-4 mondat terjedelműk a 2. képességszinten. Talán
egy fogalomtáblázat vagy egy rajzos jegyzetelés.
A 28. megfigyelt órán folyt a legközelebb magasabb szintű gondolkodási művelet,
szintén negyedik osztályban jártunk, s a 3. képességszint volt a legmagasabb gondolkodási
műveleteket igénylő. A hallott szövegek esetében 10 interakciót tudott követni a vizsgáló
személy a szavak szintjén, hetet 3 - 4 mondat terjedelemeben. A 2. és a 3. képességszinten
minden gyermek (17 fős osztály) aktivitást, tevékenységet mutatott, legalább 1–2 mondatnyi
reakciót láthattunk. Negyedik osztályos természetismeret esetében kissé csodálkozik az
adatokat értékelő, mert 1. képességszintű szövegeket lát, mégpedig 5 – 10 mondat
terjedelemben. Azt feltételezzük, hogy minden tanuló ugyanannyit olvasott, vélhetően egyéni
munkában; s itt következhet az egy-egy szó, esetleg a 3–4 mondat reflektálásként, adott
esetben részenkénti feldolgozásként. Az 1. képességszintű szöveg nagyon alacsony
terhelésnek tűnik, talán nem volt ismeretlen a tartalom a tanulók számára. A hallott szöveggel
megegyezik az írásbeli szövegalkotások száma, szavak szintjén gondolkodunk; 10
tevékenységet rögzített a megfigyelő. Talán - az ismert – olvasott szöveg egy –egy tartalomra
utaló válasza jelent meg írásban is; esetleg fordítva: az önállóan megismert szöveghez
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készítettek a tanulók egyszavas válaszokat, majd ezeket ismertetteék tanulótársaikkal
frontálisan, esetenként 3 – 4 mondatnyi magyarázatot fűzve a leírtak ellenőrzéséhez.
A 43. megfgyelőlap elemzésével folytatjuk. Második évfolyamon végeztük a
vizsgálatot. A hallott szövegek megértése 1. képességszinten 10 mondatnyi vagy afölötti
értéket mutat, s a teljes osztály létszámával – 17 tanulóval - megegyezik az interakciókban
részt vettek száma. A 2. képességszinten szinten 17 cselekvést rögzített a megfigyelő, itt 5 –
10 mondat terjedelműeket, majd a 3. képességszinten megint csak 10 mondatnyi vagy még
hosszabb szövegekkel találkozhatunk. Az olvasott szöveg 10 esetben szószintű, 7 esetben 1 –
2 mondatnyi, ezek mind 1. képességszintűek. 2. képességszintű 5 – 10 mondatnyi, mindössze
6 tanulói tevékenység. Noha a szavak szintjén az olvasás második évfolyamon sem komoly
kihívás már, inkább feltűnik a szóbeli szövegalkotás a szavak szintjén. A 2. képességszinten,
12 tanulói interakciót rögzítettünk. Az 1. képességszinten azonban 10 mondatot is meghaladó
terjedelemben alkothatak produktív, (fél)reproduktív szóbeli szövegeket a tanulók. Második
osztályban a szóbeliség igen erőteljes, még a 3. képességszinten is akad hosszabb szöveg, 10
mondat vagy annál is terjedelmesebb (10 tanulói interakció esetében fordult elő). Az írásbeli
szövegalkotás 1.- 2.- és 3. képességszinten is folyt, 1 – 2 mondatnyi az 1. szinten, 8 produkció
vagy (fél)reprodukciót tartunk így számon; 2. képességszinten 10 vagy 10 mondatnál is
hosszabb lehetőséget adva a teljes osztálylétszámmal megegyező számú írásbeli
szövegalkotást jegyeztünk fel, s 3. képességszinten, de - terjedelemüket tekintve - szavakat
találhatunk megint csak 17 tanulói írásbeli munkában.
Az osztály létszámával megegyező tanulói produkció, reprodukció vagy bármely más
tevékenység korántsem biztos, hogy a teljes osztályt megmozgatta; azt tudjuk, hogy ennyi
alkalommal, ilyen terjedelemben és ilyen jellegű, nehézségű feladathelyzetben láttatták,
hallatták magukat a tanulók.
A megfigyelt órán a szóbeliség dominált, az olvasott szavak esetében némi
differenciálás fedezhető fel.
A 70. megfigyelőlap egy 3. osztályban megtörtént órát rögzít. A hallott szöveg
megértése 3. képességszinten való reakciókat láttat. Összesen 19 interakciót, 1 – 2
mondatnyit. A szóbeli szövegalkotások azonban 1. képességszintűek, a szavak terjedelmén
nem jutnak túl, a 2. képességszintűekből 15 megszólalást rögzített a megfigyelő, ezek 1 – 2
mondatnyiak. 3. és 4. képességszinten is folytak 5 – 10 mondatos megbeszélések,
beszélgetések, feladatmegoldások, csoportmunkát sejtetnek ezek az adatok. Olvasott
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szövegekkel is találkoztunk ezen az órán, itt differenciálás nem jelent meg, 3. szintű
szövegeket olvastak a tanulók, 1 - 2 mondatnyit. Az írásbeli szövegalkotás megegyezik a
hallott szövegének mutatóival, összesen 19 (fél) reprodukció vagy produkció, 1 – 2
mondatnyi, ezúttal azonban 2. képességszintű szövegalkotásról van szó. A hallott szöveg
megértése és a szóbeli szövegalkotás sem menyiségben, sem minőségben nem mutat
hasonlóságot. Az olvasott szöveg és a hallott szöveg mutat némi koherenciát, talán az
történhetett, hogy az olvasott szöveget követte az írásbeli szövegalkotás (feladatadás, rajzos
jegyzetelés), s ennek frontális kifejtése, ellenőrzése.
A 91. megfigyelőlap adatait negyedik évfolyamon vettük fel. A hallott szövegek
megértése 1. képességszinten 1 – 2 mondat terjedelmű, s a teljes osztály létszámával – 20
tanulóval - megegyezik az interakciókban részt vettek száma. A 2. képességszinten szinten 10
cselekvést rögzített a megfigyelő, még mindig 1 - 2 mondat terjedelműeket, és 3 – 4
mondatnyit szintén tizet; 3 hosszabb megszólalás történt, 5 – 10 mondatnyi terjedelműek. A 3.
képességszinten csak 1 – 2 mondatnyi hallott szöveg szerepelt, összesen 11 reakciót láttunk
ezekre. Az olvasott szövegnél az 5 - 10 mondat hosszúságú megtalálható az 1.- 2.- és 3.
képességszintűekből is, egy-egy egész osztálynyi tanuló olvasásában. Az olvasott szövegek
területén - tehát – differenciálást nem tapasztalhattunk. Az 1 – 2 mondatos szóbeli
szövegalkotás három képességszint esetében is megjelenik, az 1. képességszinten 20 tanulói
megszólalást, a 2. képességszinten 10 megszólalást, a 3. képességszinten pedig 11 szóbeli
szövegalkotást tapasztalhattunk. Mennyiségüket tekintve rövidek ezek, de utalhatnak
differenciálásra is. A 2. képességszinten 3 – 4 mondatnyi és 5 – 10 mondatnyi megszólalást is
rögzítettünk. 2. képességszintű 5 – 10 mondatnyi, megint 10 és 3 esetben. Az írásbeli
szövegalkotásnál azonban nem látunk differenciálásra utaló mozzanatokat, 2. képességszintű
(fél)reprodukciót vagy produkciót írnak a gyerekek, az osztály létszámával megegyező
számban (23 írásbeli mozzanat); itt hosszabb szövegről van szó, 10 mondatnyi vagy annál
bővebb terjedelemben.
A 161. megfigyelőlapon történt óra rögzítése szerint harmadik osztályban járunk. A
hallott szöveg megértésére utaló tevékenységek a megjelenő szinteken az osztály létszámával
azonosak (25 interakció). Terjedelmüket tekintve: 5-10 mondatnyiak a 2. és a 4.
képességszinten is előfordult; a 3. képességszinten 10 mondat vagy annál hosszabb egy-egy
interakciót kibontó hallás útján megértett szöveg. Rövid szóbeli szövegalkotáshoz (1 – 2
mondatnyi) 20-an jutottak, ezek 4. szintűek, azt sem érdemes kizárni, hogy ezek párhuzamos
interakciók. 5 – 10 mondatnyi és 10 mondatnál hosszabb szóbeli szövegalkotás is történik; az
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1. (16 megszólalás), 2. (9 megszólalás), 3. képességszintűek az 5 – 10 mondatnyi
hosszúságúknál megint csak páros- és csoportmunkát sejtet. A 10 mondat vagy annál
hosszabb szövegek 1., 3. és 4. szinten foglamazódtam meg. 9, 7 és 5 megszólalási alkalmat
biztosítva. Nem minden tanuló olvasott, itt a mennyiség és a minőség is differenciálást mutat.
3 - 4 mondatnyi 4. képességszintű szöveget 5 tanulói tevékenységként érzékelt a megfigyelést
végző, 10 mondat- vagy annál hosszabb 1. képességszintű szöveg elolvasást és megértését
jelezte vissza 5 tanuló tevékenysége. Ez inkább csoportmunkára vall. Az írásbeli
szövegalkotás 3. és 4. képességszinten, 5 – 10 mondat terjedelemben is inkább a kooperációt
mutatják.
A 163. megfigyelt óra 4. évfolyamon folyt. A hallott szöveg megértésére utaló
tevékenységek a megjelenő szinteken az osztály létszámával azonosak (24 interakció).
Terjedelmüket tekintve: 3 – 4 mondatnyiak főként; a 2., 3 és a 4. képességszinten is
előfordult; az 1. képességszinten 10 mondat vagy annál hosszabb egy-egy interakciót kibontó
hallás útján megértett szöveg. Rövid szóbeli szövegalkotáshoz (szavakhoz és 1 – 2 mondatnyi
mondanivalóhoz) 13 megszólaláshoz a szó szintjén, 1. képességszinten; 1 – 2 mondatnyi
megszólaláshoz 12-en jutottak, ezek 3. szintűek. Megint csak az osztály létszámával
megegyező arányban (24 – 24 megszólalásnyi) 5 – 10 mondatnyi szóbeli szövegalkotás is
történik; 2. és 3. képességszintűek. Valójában páros- és csoportmunkát is takarhat a szóbeli
szövegalkotás gyakorisága és a képességszintek megegyezése. Akár a csoportmunkához
szükséges 1 – 2 mondatos intrukciókat olvasták el a tanulók (az osztály létszámával
megegyező számban), amelyek 1. képességszintű olvasott szövegek, olvasott mondatok
inkább; s 7 esetben 2. szintű szövegekkel találkoztak a diákok. Ezek 10 mondatosak vagy
annál hosszabbak voltak. Tehát a mennyiség és a minőség is differenciálást mutathat. Írásbeli
szövegalkotás 2. képességszinten jelentkezik, 10 mondatban vagy annál hosszabb
terjedelemben, mindössze azonban félosztálynyi tanuló írt produktív vagy (fél)reproduktív
szövegeket. Ebből az is következhet, hogy a tanulók párokban dolgoztak.

3.3.1.5. A kutatási eredmények elemzésének összefoglalása
A feltevéseink felülvizsgálatakor arra az álláspontra jutottunk, hogy megfigyelés útján
vizsgálva a hallott- és olvasott szövegek megértésének, a szóbeli- és írásbeli szövegalkotásnak
egymásra épülését tapasztalhattuk. Megállapíthattuk, hogy nem választható el az olvasott
szövegek megértése, s a szóbeli szövegek alkotása a hallott szövegek megértésétől. Fő
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vonulatként elmondható, hogy a szóbeliség dominál, a hallott szövegek megértése és az egyes
képességszinteken megvalósuló interakciók összefüggése jól látható.
Összevetettük a szóbeli és az írásbeli megnyilvánulásokat. Ezek alapján megállapítható,
hogy a szóbeliség dominált a megfigyelt tanórákon. Az interakciók közel 84%-ára igaz
(83,6%), hogy a hallott szöveg az olvasott szöveg vagy a szóbeli szövegalkotás kategóriáiba
esnek, és csak 16,3% az írásbeli szövegalkotás.
megnyilatkozás típusa
hallott szöveg
olvasott szöveg
szóbeli szövegalkotás
írásbeli szövegalkotás
összesen

esetszám

százalék
4456
2469
3293
2009
12227

36,4
20,2
26,9
16,4
100

6. táblázat: a szóbeliség és az írásbeli szövegalkotás eloszlása a megfigyelt tanórákon

Az arányok eltolódása törvényszerű, hiszen a négy megfigyelési kategóriából három
eleve szöveges produkciót vizsgál, inkább az arány a meglepő. Mind a hallott szöveg, mind a
szóbeli szövegalkotás, mind az olvasott szövegek megjelenhet szóbeli szövegalkotásként.
Annak tudatában, hogy a kompetencia alapú oktatási taneszközök fejlesztésekor kifejezetten
cél volt a szóbeli kommunikáció elősegítése (lásd a taneszközök között a beszélgető-képeket),
ez érthető.
A szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületi fejlesztések között szerepelt a
taneszközök fejlesztése is, meg kell jegyezni, hogy egészen unikális módon jelentek meg a
tanulókat körülvevő hétköznapi témájú szövegek, hol az igényes köznyelv, hol a tudomány
nyelvén, de érthetően. Ezek a taneszközök elektronikusan elérhetőek voltak a pályázat
fenntartási kötelezettségének ideje alatt, majd a nyilvános felületről eltűnt. Jelenleg az egyes
intézmények pedagógiai programjaiba beépülve, illetve a Tanító online verziójának (108)
felületén találhatjuk meg ezeket. Az eredeti változatban a Nemzeti alaptanterv szakaszolását
követte a fejlesztés, tehát négy évfolyamra készítette a taneszközöket, így a szöveg
megértésének, s az olvasás technikai fejlettségének megfelelően lehetett differenciáltan
szöveget választani a tanulók (s nem a tanulócsoportok) számára. Találhattunk a szövegek
között fiúknak és lányoknak való olvasmányokat is. Az irodalmi szöveggyűjtemény is két
kötetben készült, mind illusztrációiban, mind tartalmában erősen különböző képességszinteket
tartalmazva. Az iskolai kezdőszakaszban a szótagolást igen sokáig megtartja az olvasókönyv,
melyek nagyrésze nem munkáltató tankönyv, hanem inkább gyermekkönyv, könyvespolcra
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való borítóval, megformáltsággal. A betűtanuláshoz minden utat, tehát az olvastatva írást és
az írva olvastatást is felkínálja. Mindehhez Tanítói kézikönyvet és a tanórák megtartásához (az
oktatás folyamatának szerkezetéhez igazodva, s a különböző műfajú szövegekhez) készült
modulokat, azaz variálható óratervezet-mintákat is ajánlott a programcsomag. A
programtanterv azonban más taneszközökkel is megvalósítható feladatokat tartalmazott, ezért
fordulhatott elő - főként az ÚNFT TÁMOP-pályázat keretében bevezetett kompetencia alapú
oktatás esetében -, hogy a könyveket nyomtatott formában a pályázat kiírója nem biztosította,
és a bevezetést megelőző tanévben leadott tankönyv-rendelésnek megfelelő eszközökkel, de a
továbbképzéseken megszerzett információk birtokában valósították meg a pedagógusok.
Az 1. hipotézist a következőképpen fogalmaztuk meg: a megfigyelt tanórákon a
szövegértés-szövegalkotás területén mutatkozó tevékenységek esetén az akciók hossza és a
szövegértési képesség között pozitív kapcsolat van. Matematikai statisztikai eljárások
elvégzése nélkül a feltevésünk felülvizsgálatakor arra az álláspontra jutottunk, hogy
megfigyelés útján vizsgálva a hallott- és olvasott szövegek megértésének, a szóbeli- és
írásbeli szövegalkotásnak egymásra épülését tapasztalhatjuk. Megállapíthattuk, hogy nem
választható el az olvasott szövegek megértése, s a szóbeli szövegek alkotása a hallott
szövegek megértésétől. Fő vonulatként elmondható, hogy a szóbeliség dominál, a hallott
szövegek megértése és az egyes képességszinteken megvalósuló interakciók összefüggése jól
látható. A bonyolult gondolkodási műveleteket igénylő 3. és 4. képességszintű produkciók
függenek az évfolyamok előrehaladásától, és a

szövegek mennyiségétől. A magasabb

képességszintek egymásba fonódását láthattuk találkozunk mind a négy területen.
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A z i n t e r a k c i ó k h o s s z a a z e g ye s k é p e s s é g s z i n t e k e n
(szintenként,%)
szavak

egy  két mondat

három  négy mondat

öt  tíz mondat

tíznél több mondat

31,10%

35,00%

35,50%

35,20%

18,60%

20,10%

23,00%

21,60%

19,90%

15,90%

14,70%

16,80%

6,90%

7,20%

8,20%

2. szint

3. szint

4. szint

14,50%

24,70%

19,20%

18,20%
13,60%

1. szint

17.
diagram:az interakciók hossza, aránya az egyes képességszinteken

A 2. hipotézisünk felülvizsgálatakor, miszerint a magasabb iskolai évfolyamokon (3.
osztálytól) már 3. és 4. képességszintet figyelhettünk meg a szövegértést és a szövegalkotást
vizsgálva, a felvetést körüljárva arra jutottunk, hogy mind a négy területen fenntarthatjuk az
előfeltevésünket.

Mennyiségi növekedését tapasztalhattuk az adatok elemzésekor, ezzel

összefüggésben pedig láthattuk a magasabb gondolkodási műveletek igénylő, magasabb
képességszintű értékek növekedését.
A 3. hipotézisünket így fogalmaztuk meg: a kompetencia alapú fejlesztést folytató
iskolák vizsgált tanóráin magasabb szintű szövegértési - szövegalkotási kompetenciát
találunk, mint azoknak az intézményeknek a tanulócsoportjaiénál, amelyek nem vettek részt a
kompetencia alapú programcsomagok bevezetésében. Ezt az előfeltevést nem tudtuk vizsgálni
tartalmi, leíró matematikai eljárással. Ahhoz, hogy összehasonlítsuk a pályázaton részt vevő,
tehát a kompetencia alapú fejlesztést a pedagógiai programjában feltüntető, valamint az
alternatív oktatást folytató (s így a kompetencia alapúságot ab ovo megvalósító) intézmények
gyakorlatát a kompetencia alapú oktatást a pedagógiai programjukban nem jelölő iskolák
eredményeit, matematikai statisztikai eljárásokat kell alkalmaznunk. Az első két hipotézist is
alávetettük matematikai statisztikai eljárásoknak, hogy megállapíthassuk, hogy az
érvényesség és a megbízhatóság jellemezi-e a vizsgálatainkat.
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3.3.2. A hipotézisek elemzése matematikai statisztikai eljárásokkal
A hipotézisek közül kettő a szövegértés- szövegalkotás kompetenciájára vonatkozott, a
harmadik pedig tágabb kontextusba helyezte a kompetencia alapú oktatás során megjelenő
lehetséges változásokat.
Az 1. hipotézist a következőképpen fogalmaztuk meg: a megfigyelt tanórákon a
szövegértés-szövegalkotás területén mutatkozó tevékenységek esetén az akciók hossza és
a szövegértési képesség között pozitív kapcsolat van.

szint
az interakció
hossza

1.

2.

3.

4.

összesen

632

259

195

92

1178

13,60%
846
18,20%
674
14,50%

6,90%
593
15,90%
809
21,60%

7,20%
400
14,70%
542
19,90%

8,20%
189
16,80%
217
19,20%

9,60%
2028
16,60%
2242
18,30%

864

752

625

279

2520

18,60%

20,10%

23,00%

24,70%

20,60%

1624

1328

956

351

4259

35,00%
4640
100,00%

35,50%
3741
100,00%

35,20%
2718
100,00%

31,10%
1128
100,00%

34,80%
12227
100,00%

szavak
százalék
1 - 2 mondat
százalék
3- 4 mondat
százalék
5 - 10 mondat
százalék
10-nél több m.
százalék
Összesen
százalék

7. táblázat: a megfigyelt tevékenységek hossza és a képességszintek közti kapcsolat száma, aránya és összesítése

Kereszttábla elemzést

végeztünk

azért, hogy az

kapott

értékek információt

szolgáltassanak változók közötti összefüggésről. A kapcsolat a khí négyzet próba szerint
p<0.001 szinten szignifikáns.

A kapcsolat alacsony mértékét

mutatja, hogy a

megnyilatkozások hossza és szintje közti lineáris kapcsolatot feltételező Pearson-féle
korrelációs együttható értéke mindössze r=0.048. (Bár a kapcsolat újfent p<0.001 szinten
szignifikáns).
Mindenesetre a hipotézist részben megerősíthetjük, van kapcsolat, ez pozitív
kapcsolatként fogható fel, de nagyon kicsi. Érdekes, a hipotézishez csak részint kapcsolódó
eredmény: a különféle vizsgált dimenziók (hallott szöveg, olvasott szöveg, szóbeli
szövegalkotás, írásbeli szövegalkotás) és a hossz kapcsolatát megnézve sokkal szorosabb
kapcsolatot látunk.
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az interakció típusa

szavak

hallott
szöveg
67

olvasott
szöveg
306

szóbeli
szövegalkotás
458

írásbeli
szövegalkotás
347

százalék

1,50%

12,40%

13,90%

17,30%

9,60%

517

383

796

332

2028

százalék

11,60%

15,50%

24,20%

16,50%

16,60%

3 - 4 mondat
százalék
5 - 10 mondat
százalék
10-nél több mondat
százalék
összesen
százalék

964
21,60%
1029
23,10%
1879
42,20%
4456
100,00%

224
9,10%
500
20,30%
1056
42,80%
2469
100,00%

663
20,10%
583
17,70%
793
24,10%
3293
100,00%

391
19,50%
408
20,30%
531
26,40%
2009
100,00%

2242
18,30%
2520
20,60%
4259
34,80%
12227
100,00%

az interakció hossza

1 - 2 mondat

összesen
1178

8. táblázat: a tevékenységek besorolásának és hosszának bemutatása

Azt is láthatjuk, hogy jellemzően hosszabbak voltak a befogadásra szánt, mint a tanulók
által alkotott szövegek, inkább ez határozza meg a hosszt, mint a tanulók képességszintje.
A 2. hipotézisünk szerint a magasabb iskolai évfolyamokon (3. osztálytól) már 3. és
4. képességszintet figyelhetünk meg a szövegértés-szövegalkotást vizsgálva.

képességszint

évfolyam
1.

2.

3.

4.

5.

6.

egyéb

összesen

1.

70,30%

44,40%

26,00%

29,00%

29,70%

47,80%

35,60%

37,90%

2.

18,40%

32,30%

31,60%

36,30%

32,00%

31,90%

35,60%

30,60%

3.

9,70%

21,60%

29,70%

21,20%

27,40%

4,30%

22,60%

22,20%

4.

1,60%

1,60%

12,70%

13,60%

10,90%

15,90%

6,20%

9,20%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

9. táblázat: a képességszintek és a vizsgált tanulócsoportokra jellemző évfolyamokban megmutatkozó
kapcsolatok bemutatása
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A khí négyzet próbastatisztika p<0.001 szinten szignifikáns. Ez a kapcsolat erős
is, láthatjuk az évfolyamok növekedésével hogyan nő a magasabb képességszinteken lévők
aránya. Nem illeszkedik a trendbe a hatodik évfolyam. Oka lehet: csak egy hatodikos
osztályt vizsgáltunk, feltehetően az az osztály épp egy atipikus volt (annyi első szintű
szövegértővel, mint a másodikos átlag) és mivel nem voltak másik osztályok, hogy ezt a
hatást ellensúlyozzák, hamisan láthatjuk azt a tendenciát, hogy hatodikra a szövegértés
szintje “általában visszaesik”.
A 2. hipotézisünket megerősítettük.
A kutatási kérdésünkre, hogy miként mutatkozik meg a magyar oktatási rendszerben
– 2017 első harmadáig – felhasznált európai uniós források innovációt serkentő ereje, a 3.
hipotézis felülvizsgálata kapcsán adunk választ.
Azokat az iskolákat, amelyeket „pályázatosként” említünk, a kompetencia alapú
oktatást bevezették, legalábbis a pedagógiai programjukban biztosan szerepelt valamilyen
adaptációként a fejlesztett programcsomag éthosza, tantervi megvalósításának konkrét
változata. Ide soroltuk az alternatív iskolákat is, mert a kompetencia alapú oktatás jó
gyakolratát adták a bevezetés idején. A „nem pályázatos” iskolák kategóriájába kerültek
azoka zintézmények, amelyek sem a HEFOP, sem a TÁMOP megjelöléssel nem lehetett
ellátni a megfigyelések idején. Tehát biztosan nem állíthattuk, hogy kompetencia alapú
oktatás folyt a mindennapi gyakorlatukban.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy a pályázatban részt vevő iskolákban történő
megfigyeléseket összevetve a pályázatban nem szereplőkkel, mutatkoznak-e szignifikáns
eltérések a vizsgálati eredmények szerint a szöveg megértésében, vagy a szövegalkotásban.
Az anyanyelvi területek és a képességszintek ugyanúgy értendők, mint az előzőekben.
A 3. hipotézisünket így fogalmaztuk meg: a kompetencia alapú fejlesztést
folytató iskolák vizsgált tanóráin magasabb szintű szövegértési - szövegalkotási
kompetenciát találunk, mint azoknak az intézményeknek a tanulócsoportjaiénál,
amelyek nem vettek részt a kompetencia alapú programcsomagok bevezetésében.
Többféle módszert használtunk az elemzésnél. Az első arra irányult, hogy
megtudjuk, van-e eltérés a pályázatos és nem pályázatos iskolák között abban, hogy milyen
megnyilatkozások voltak megfigyelhetőek:
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megnyilatkozás típusa:

nem pályázatos

pályázatos

összesen

2498

1958

4456

38,50%

34,20%

36,40%

1237

1232

2469

19,00%

21,50%

20,20%

1768

1525

3293

27,20%

26,60%

26,90%

992

1017

2009

százalék

15,30%

17,70%

16,40%

összesen

6495

5732

12227

százalék

100,00%

100,00%

100,00%

hallott szöveg
százalék
olvasott szöveg
százalék
szóbeli szövegalkotás
százalék
írásbeli szövegalkotás

10. táblázat: az eltérések bemutatása a különböző típusú intézmények tekintetében, a szövegértésszövegalkotás területeit figyelembe véve

A részletesebb vizsgálatához átkódoltuk az adatfájlban az iskolatípusra vonatkozó
változókat. Mivel az egyéb, ötödikes és hatodikos (összesen 7 db) osztályok mindegyike
nem pályázatos és így nincs mivel összevetni őket, az elemzésben nem szerepelnek.

osztályok száma

osztályok aránya (%)

nem pályázatos

48

47,1

HEFOP

22

21,6

TÁMOP

27

26,5

alternatív

5

4,9

összesen

102

100

iskola-kategóriák

11. táblázat : a vizsgált tanulócsoportok megoszlása a pályázatban való részvétel alapján

interakciók száma

interakciók aránya(%)

nem pályázatos

5143

45,1

HEFOP

2167

19,0

TÁMOP

3545

31,1

alternatív

552

4,8

összesen

11407

100,0

iskola-kategória

12. táblázat: a vizsgált tanórai tevékenységek aránya a pályázatban való részvétel

szerint
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A különböző interakció típusok szerint szeretnénk meghatározni az arányokat,
azonban komoly probléma adódik: az egyes iskola-kategóriákból eltérő arányban vettünk
osztálymintákat az egyes évfolyamokról.

hányadik évfolyam nem pályázatos

HEFOP

TÁMOP

alternatív

összesen

1.

28,90%

-

23,70%

-

20,40%

2.

22,50%

5,40%

3,90%

-

12,40%

3.

16,10%

66,00%

51,10%

73,40%

39,30%

4.

32,40%

28,60%

21,30%

26,60%

27,90%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

összesen
13. táblázat: az évfolyamok megoszlása a pályázatban való részvétel szerint

Míg a HEFOP pályázaton részt vett iskolákból jórészt harmadikos osztályokat
vizsgáltunk, addig a nem pályázatos csoportban jóval több volt az első évfolyamos. A 2.
hipotézis vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy az iskola típusától függetlenül is
kevésbé magas szintű a szövegértési kompetenciájuk az alsóbb évfolyamon tanulóknak.
Ezek a különbözőségek minden bizonnyal torzíthatják az eredményeket, ám ennek ellenére
(tájékozódó jelleggel) érdemes lehet elkészíteni egy kereszttáblát.
A táblázatból (tájékozódó jelleggel szemlélve azt) a HEFOP-pályázaton részt vett
iskolák jó eredményei tűnnek ki. Megjegyezzük, hogy az első pályázati ciklusban
bekapcsolódó iskolákban felülreprezentált volt a harmadik évfolyamos órai megfigyelés.
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megnyilatkozás típusa

szintje

hallott szöveg**

iskola-kategóriák

1.
2.
3.
4.
összesen

olvasott szöveg**

nem
pályázatos HEFOP TÁMOP alternatív összesen
45,10% 24,30% 40,10%
32,70%
39,80%
28,90% 37,00% 30,00%
52,50%
31,40%
18,90% 22,70% 19,30%
13,00%
19,40%
7,10% 15,90% 10,70%
1,90%
9,40%
100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 100,00%

1.
2.
3.
4.

49,30% 23,50% 45,60%
22,80% 34,70% 21,90%
21,20% 25,40% 25,30%
6,70% 16,40%
7,20%
100,00% 100,00% 100,00%

13,10%
41,40%
28,30%
17,20%
100,00%

41,30%
25,80%
23,50%
9,30%
100,00%

1.
2.
3.
4.

41,80% 26,70% 44,10%
28,50% 34,30% 23,00%
18,50% 28,90% 19,70%
11,10% 10,10% 13,30%
100,00% 100,00% 100,00%

28,90%
35,80%
26,20%
9,10%
100,00%

39,50%
28,20%
20,90%
11,50%
100,00%

24,90% 31,40% 30,50%
38,30% 46,30% 33,20%
35,60% 14,70% 26,50%
1,20%
7,60%
9,80%
összesen
100,00% 100,00% 100,00%
összességében**
1.
42,00% 26,00% 40,60%
2.
29,00% 37,60% 27,00%
3.
21,80% 23,30% 21,80%
4.
7,20% 13,20% 10,60%
összesen
100,00% 100,00% 100,00%
**** p<0.001 szinten szignifikáns (minden kategória)

11,50%
43,30%
44,20%
1,00%
100,00%
23,90%
43,10%
26,10%
6,90%
100,00%

27,20%
38,60%
29,10%
5,10%
100,00%
37,90%
30,60%
22,20%
9,20%
100,00%

összesen
szóbeli szövegalkotás**

összesen
írásbeli szövegalkotás**

1.
2.
3.
4.

14. táblázat: a szövegértés-szövegalkotás területein tapasztalható megnyilvánulások, azok szintjei és a
pályázatban való részvétel kapcsolatának bemutatása

Azért, hogy kiderítsük, hogy ezt mindössze az okozza-e, hogy ezekből az iskolákból
felsőbb évfolyamok kerültek a mintába, ismét egy olyan magyarázó modellt kell
építenünk, amellyel statisztikai úton kontrolláljuk az évfolyam hatását.
Lineáris regressziós elemzés: azért, hogy a vizsgált kapcsolatot a lehető legtömörebben
áttekintsük és kiszűrhessünk alternatív hipotéziseket, lineáris regressziós elemzést
végeztünk. A modell lineáris kapcsolatot feltételez: feltesszük, hogy képességszint
folytonos, skálaszintű változó, ami a modell hátránya. Előnye viszont a tömörség és az
alternatív hipotézisek kezelése.
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Függő változó: mely képességszinten voltak megfigyelhetőek az adott interakciók.
Fő magyarázó változó: milyen típusú iskolában voltak megfigyelhetőek.
Kontroll (magyarázó) változók: hányadik évfolyamú és milyen osztálylétszámú
osztályban voltak megfigyelhetőek.
Alternatív hipotézisek problémája: ha például nem biztos, hogy a kompetencia alapú
oktatást folytató és a kompetencia alapú oktatást nem biztos, hogy megvalósító iskolák
egyformán hatékonyan oktatnának, de más szocioökonómiai státuszú gyerekek járnak és a
SES maga is befolyásolja a szövegértési kompetenciát, az az általunk feltárt kapcsolatokat
torzíthatja, hozzáadhat vagy elvehet a különböző iskolákban mérhető hatékonysághoz. A
vizsgálatban a gyerekek szocioökonómiai státuszát nem tudtuk kontrollálni.
Amely alternatív hipotéziseket kiszűrtük:
1.

“a pályázatos iskolákban kisebb az osztálylétszám, tehát könnyebb az egyes

gyerekekre figyelni; a megjelenő különbségeket pedig ez, nem pedig a pedagógiai
programok különbözősége okozza”.
2. “A véletlennek köszönhetően az egyes iskola-kategóriából általában más
évfolyamú osztályokat választottunk és ez torzítja az eredményeket”. A modellbe bevettük
ezeket a tényezőket és hatásukat kontrolláltuk.
Az iskola-kategória változót, mivel az egyértelműen nominális szintű, 0-1-re kódolt,
úgynevezett dummy változók sorozataként vontuk be az elemzésbe.
standardizálatlan
regressziós együtthatók

standardizált regressziós
együtthatók

szignifikancia

1,15

-

<0.001

0,113

0,045

<0.001

0,051

0,024

0,015

0,047

0,01

0,275

évfolyam**

0,267

0,29

<0.001

oszt.létszám

0,004

0,018

0,052

konstans**
HEFOP
iskola**
TÁMOP
iskola*
alternatív
iskola

** p<0.001 szinten szignifikáns
* p<0.05 szinten szignifikáns.
15. táblázat: az iskola-kategória mint torzító tényező kiszűrése
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Ennek alapján a HEFOP és a TÁMOP pályázatban részt vett iskolákban
szignifikánsan magasabb szintű interakciók voltak megfigyelhetőek, mint a nem pályázatos
iskolákban. Az alternatív intézmények, talán meglepő módon, nem lettek szignifikánsan
jobbak. Ezt részint okozhatja, hogy alternatív iskolából volt a legkevesebb (összesen 5
osztály). Ez egyrészt nem biztosított ugyanakkora elemszámot és így érzékenységet a
szignifikanciatesztnek itt, mint a többi kategóriában, másrészt elméleti szempontból is
mindenféleképpen kevés ahhoz, hogy az alternatív iskolák csoportjáról általános
következtetéseket vonjunk le. Mindazonáltal az korábbi felvetésünk, hogy a pályázatos és
nem pályázatos iskolák közti különbségeket az alternatív intézmények is befolyásolják,
egyáltalán nem áll meg.

3.4. Az empirikus kutatási eredmények összegzése

A kutatás adatgyűjtési szakasza 2008 – 2012 között zajlott. Az empirikus kutatás
célja az volt, hogy mikroszinten kövessük a kompetencia alapú oktatás eredményességét és
hatékonyságát az anyanyelvi kulcskomptencia fejlesztésének vizsgálatával. Az erre
vonatkozó

- tanórai

- kutatások eredményeit sem a HEFOP és TÁMOP

programcsomagok bevezetésének és fenntartásának idején, sem az azóta eltelt időszakban
nem publikálta senki. A tanítás-tanulás folyamatában lejátszódó interakciók közül a
szövegértés-szövegalkotás többszempontú vizsgálatát végeztük 198 tanórán. Elemezhető
104 tanítási óra megfigyelési jegyzőkönyve volt. A hallott szövegek megértését, az
olvasott szövegek megértését, a szóbeli szövegalkotást és az írásbeli szövegalkotást
rögzítettük. A kutatási standardokat az országos kompetenciamérés szintjei adták.
Vizsgálatunkhoz a megfigyelés módszerét választottuk. Az inkluzivitás és a kölcsönös
exkluzivitás jellemezte a kategóriarendszert, amely szerint a tanórai megnyilvánulásokat a
megfigyelési jegyzőkönyvben rögzítettük. Az adatok elemzésének módszereiként egyrészt
gyakoriság alapján történő tartalmi és leíró statisztikai elemzéseket végeztünk. Az 1. és 2.
hipotézis felülvizsgálatát tudtuk ezen a módon megtenni. Másrészt matematikai statisztikai
módszerekkel sor került az adatok alapján mindhárom hipotézis felülvizsgálatára. A
szignifikancia szintek megállapítása mellett egyéb statisztikai eljárásokkal is éltünk.
Kutatási kérdéseink a következők voltak:
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1.

Milyen kapcsolat mutatható ki a látott tanórákon a szövegértés-szövegalkotás

területén megfigyelt akciók mennyisége és szintje között?
2.

Hogyan változik a szövegértés szintje az évfolyamok előrehaladásával?

3.

Hogyan mutatkozik meg a magyar oktatási rendszerben – 2017 első harmadáig –

felhasznált európai uniós források innovációt serkentő ereje?

A megfigyelt órák közül 52-nek a rögzítése készült olyan intézményben, amely
deklaráltan kompetencia alapú oktatást folytatott. Alternatív iskolában 5 tanórát rögzítettek
a megfigyelők. A megmaradó 49 óra egyéb intézményben folyt, ami azt jelenti, hogy nem
jelölték pedagógiai programjukban a kompetencia alapú oktatást. A közös a választásban
az volt, hogy minden intézmény gyakorlóhelye a pedagógusképzésnek.
Elemzésünkben kifejtettük, hogy miként alakultak az egyes változók számított
értékekei a minta esetében. Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a vizsgált
képességszintek sajátos mintázatot mutatnak. Az alábbi diagramon az interakciók hosszát
és arányát mutatjuk be az egyes képességszinteken. A vizsgálati eredményeket figyelembe
véve fenntartjuk azt az állításunkat, hogy a megfigyelt tanórákon a szövegértésszövegalkotás területén mutatkozó tevékenységek esetén az akciók hossza és a
szövegértési képesség között kapcsolat van. Ez a kapcsolat pozitív. A kapcsolat a khí
négyzet próba szerint p<0.001 szinten szignifikáns.
A kutatás összegzéseként elmondható, hogy a szövegértés négy területén,
évfolyamokra lebontva, és az elemzés során az adatokat matematikai statisztikai úton
korrigálva arra jutottunk, hogy a magasabb iskolai évfolyamokon (3. osztálytól) már 3. és
4. képességszintet figyelhetünk meg a szövegértés-szövegalkotást vizsgálva. Esetünkben a
minta elemszáma elég nagy ahhoz, hogy kizárjuk, hogy véletlen a 3. és 4. képességszintű
megnyilvánulások aránya a harmadik és annál magasabb évfolyamokon. A khí négyzet
próbastatisztika p<0.001 szinten szignifikáns.
Azokat az iskolákat, amelyeket „pályázatosként” említettünk, a kompetencia alapú
oktatást bevezették, legalábbis a pedagógiai programjukban biztosan szerepelt adaptált
formában a kompetencia alapú fejlesztés. Ide soroltuk az alternatív iskolákat is, mert a
kompetencia alapú oktatás jó gyakorlatát biztosították. A „nem pályázatos” iskolák
kategóriájába kerültek azok az intézmények, amelyek sem a HEFOP, sem a TÁMOP
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pályázati körében nem szerepeltek. Tehát nem állíthattuk, hogy kompetencia alapú oktatás
folyt a mindennapi gyakorlatukban.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy a pályázatban részt vevő iskolákban történő
megfigyeléseket összevetve a pályázatban nem szereplőkkel, mutatkoznak-e szignifikáns
eltérések a vizsgálati eredmények szerint a szöveg megértésében, vagy a szövegalkotásban.
A matematikai statisztikai vizsgálatok alapján fenntartjuk azt az állításunkat, hogy a
kompetencia alapú fejlesztést folytató iskolák vizsgált tanóráin magasabb szintű
szövegértési - szövegalkotási kompetenciát találunk, mint azoknak az intézményeknek a
tanulócsoportjaiénál, amelyek nem vettek részt a kompetencia alapú programcsomagok
bevezetésében.
Azt is megvizsgáltuk, hogy van-e különbség az első pályázati ciklusban bevezetett
kompetencia alapú fejlesztés (HEFOP) és a második körben (TÁMOP) megvalósított
pedagógiai munka között. Ezért szakstatisztikus bevonásával esélyhányados elemzést
végeztünk. Azt tudtuk megállapítani, hogy hányszoros eséllyel 4. képességszintűek az
adott típusú megnyilatkozások a pályázatos iskolák egyes csoportjaiban, a nem pályázatos
iskolákhoz

viszonyítva.

A

4.

képességszint

elérése

feltételezi

a

szövegértés-

szövegalkotásnak azt a lehetőségét, hogy az adott tanuló képes több kritériumnak
megfelelő információk keresésére, a szövegrész és a szöveg egésze közötti kapcsolatok
felismerésére, azonosítására; következtetések levonására a szöveg egy vagy több részéből.
Háttértudására támaszkodva a tanuló képes egy összetett szöveg tartalmi és formai
jegyeinek kritikai jellegű megítélésére, a nyelvi árnyalatok értelmezésére.
Az esélyhányadosok az évfolyam és az osztálylétszám torzító hatásaitól tisztítottak.
esélyhányados

iskola-kategória

hallott szöveg írott szöveg

szób. szövalk. írásb. szövalk. összesen

HEFOP

1,816*

2,267*

0,699*

6,601*

1,495*

TÁMOP

1,678*

1,362

1,124

8,706*

1,584*

alternatív

0,253*

3,82*

0,582

0,779

0,894

16. táblázat: az esélyhányados bemutatása a vizsgált iskolatípusokat figyelembe véve

*p<0.05 szinten szignifikáns
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A vizsgálatok eredménye szerint a szövegértés-szövegalkotás területeit vizsgálva a
TÁMOP-pályázat ciklusában folyó fejlesztői munka 1,584-szor nagyobb eséllyel juttatja el
a tanulókat a 4. képességszintre a negyedik évfolyam végére. Annak tudatában, hogy a
TÁMOP-pályázati körben előnyt élveztek a HEFOP kompetencia alapú oktatás kipróbáló
intézményei, a vizsgálat idején feltüntetett iskola-kategória az aktuális pályázati kört
tartalmazta, érthető és megnyugtató az esélyhányados elemzésben kimutatott előny.
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4. Összefoglalás

A társadalmi változásnak sokféle formája van. Így például lehet szó olyan
alkalmazkodási folyamatról, amely egy-egy társadalomnak a megváltozott külső
körülmények között való fennmaradását szolgálja, de lehet szó olyanról is, amely csupán a
különböző társadalmi csoportok közötti erőviszonyok átrendeződését, a közöttük folyó
érdekküzdelem eredményének a megvalósulását jelenti (HALÁSZ, 2013). Ezek persze soha
nem függetlenek egymástól. Az oktatás társadalmi változásokat támogató (avagy
akadályozó) funkciójának megvalósulását mindig kisebb-nagyobb társadalmi viták,
konfliktusok kísérik. Az egyik vitatéma, hogy vajon az oktatásra mennyire kell és lehet
szolgáltató funkciókat ráruházni. A különböző oktatási rendszerek között az egyik fontos
eltérés éppen az, hogy e funkciót mennyire ismerik el vagy bátorítják. A nyílt oktatási
struktúrában e funkció értékként jelentkezik, bátorításra, támogatásra számíthat. Nem
mellesleg azért, mert az értékteremtés mellett mintát ad, s e minták a társadalom
demokratizálódásához

vezethetnek.

Ezért

a

disszemináció

mint

demokratikus

tudásmegosztó forma, leginkább a nyílt oktatási rendszerekben valósulhat meg (HALÁSZ,
2001). A nyílt oktatási rendszerben pedig nem lehet más a tudást hordozó termék,
innovációs érték, mint a konstruktív életvezetéshez szükséges kompetenciák kialakítása,
fejlesztése. Az innovációkat adaptáló intézmények implementációs folyamatot visznek
véghez. Ennek két útját mutattuk be, két modellt: az országos terjesztést, adaptációt,
valamint a regionális terjesztést, adaptációt. Az országos nevelési - oktatási programok
jellemzői közé tartozik, hogy adaptációja feltételezi, de nem kötelezi a partnerek hálózattá
alakulását. Mind a zárt, mind a nyílt oktatási rendszerben is működhetnek. Az
implementáció

szerves

része

az

adaptációnak.

A

pedagógusok

horizontális

tudásmegosztásra épülő, gyakorlatközösségekben megvalósuló tanulása a modern
implementációs gondolkodás része (FAZEKAS - HALÁSZ, 2014). Ennek keretében a részben
iskolákon

belüli,

részben

az

iskolákat

összekötő

tudásmegosztó

hálózatok

és

gyakorlatközösségek kialakulását és működését igényli, amilyeneket a HEFOP is, de
különösen a TÁMOP pályázati körök támogattak.
Az értekezésben meghatároztuk, hogy milyen összefüggésben értelmezzük az
oktatásban az eredményességet és a hatékonyságot. Vizsgálataink azonban arra irányultak,
hogy egy kompetencia területen legalább megkíséreljük a fejlesztés megvalósulását
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követni. A kérdés körüljárása érdekében szükségesnek mutatkozott a kompetencia alapú
oktatás, pontosabban fogalmazva: fejlesztés leírása.
A disszertációban kifejtettük azokat a koncepcionális alapokat, melyek a
vizsgálathoz vezettek. Bemutattuk magyar vonatkozásban a kompetencia alapú oktatás
fogalmának alakulását, értelmezéseit. Értelmeztük a Nemzeti alaptantervet mint oktatási
reformot. Ennek érdekében összehasonlító, analitikus jellegű tartalomelemzés végeztünk.
Az elemzés szempontjai a következők voltak: számba vettük a fejlesztési területeket,
majd ezek tartalmát összehasonlítottuk. Új elemként az egyes fejlesztési területekhez
kapcsolódóan a tanulási folyamatra való utalásokat értelmeztük, majd ezek alapján a
cselekvésközpontú vagy a konstruktív pedagógiai paradigmát azonosítottuk.
Az elemzés eredményeit, a felismert állandóságot, változásokat az időben egymást
követő natok bemutatásához kapcsoltuk. Az innovációt az azt befogadó, az imlementációt
megvalósító abszorpciós közegben kívántuk vizsgálni. „Az abszorciós közeg a fejlesztési
diszciplínában azt a jelenséget jelöli, írja le, hogy a fejlesztések gazdája által biztosított
erőforrásokat a fejlesztési terep miként, milyen mértékben köti meg. A bevonható
erőforrás lehet pénz, infrastruktúra, technológia vagy humán erő, továbbá új tudás vagy
kognitív tartalom” (FAZEKAS - HALÁSZ, 2017). A szerzők (Halász Gábor és Fazekas
Ágnes) az abszorpciós kapacitást komplex, bonyolult problémakörként értelmezik,
beleértve

az

egyéni,

szervezeti

és

rendszerszintű

képességet,

attitűdöt

is.

Mikroperspektívából tekintve optimális abszorciós közegnek bizonyulnak azok az
intézmények, amelyeknek hatékony a belső források feltárási és felhasználási képessége.
Ilyenek az innovatív iskolák, a pedagógiában jó gyakorlatot megvalósító intézmények
(például az alternatív iskolák). Ezek intelligens tanulószervezetként működnek, illetve
működtetnek belső, horizontális kommunikációt, s egyben résztvesznek külső,
tudásmegosztó hálózatokban azzal a céllal, hogy a külső-belső forrásokból származó
tudást később sajátos igényeiknek megfelelően adaptálják. Jellemző ezekre a pedagógiai
közösségekre, hogy azt vallják: az egymással kapcsolatban álló rendszerek kölcsönösen
alakítják, erősítik vagy éppen gyengítik egymás befogadóképességét.
A kompetencia alapú oktatási anyagokat, a programcsomagok elemeit fejlesztő
csoportok tagjaira igaz volt, hogy képesek komplex adaptív rendszerekben gondolkodni,
tudják kezelni az implementáció által érintett világok eltérő logikáját, a fejlesztés időbeli
szakaszait figyelembe venni. A kurrikulumimplementáció szempontjából különösen az a
kérdés érdekes, hogy a pedagógusok képesek-e kezelni komplexitást, hiszen a modern
tanulásszervezési módszerek osztálytermi bevezetése a fejlett oktatási rendszerekben olyan
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komplex, dinamikus környezetben zajló implementációs folyamat, ami a pedagógusoktól
ebbe az irányba is nyitott, fejlett implementációs tudást és képességet követel meg
(GÖNCZÖL – VASS, 2004). Fazekas Ágnes és Halász Gábor szerint „a kutatók különbözően
határozzák meg a kurrikulumfejlesztési beavatkozások időigényét, a komplex renszerek
sajátosságai okán tudjuk, hogy még azon programok esetében is, amelyek elméletileg már
2-3 év alatt sikerre vihetők, mindenképpen szükséges a hatások hosszú távú számbavétele”
(FAZEKAS-

HALÁSZ,

2017). A kompetencia alapú fejlesztéshez kapcsolódó erőforrások

meghatározták a (HEFOP és TÁMOP) projektek sikerét. Nem feledhetjük a következő
tényezőket sem: a bevezetésre szánt pénzügyi források nagysága és tartóssága, a program
mögött lévő politikai-társadalmi támogatás mértéke vagy éppen a programfejlesztők
szakmai reputációja. „A kompetenciafejlesztő programcsomagok kidolgozói, az akkoriban
itthon újdonságnak számító, tág kurrikulumértelmezésben gondolkodtak, igazodva az
általános nemzetközi szakmai kommunikációhoz. A kurrikulumba beleértették a tanulási
környezet egészét, így a standardokat, a követelményeket, a tanítási tartalmakat, a
taneszközöket vagy a tanulásszervezési és értékelési módszereket. A program során olyan
területeket is fejlesztettek, melyeknek korábban itthon csak kevés előzménye volt, és a
magyar közoktatás általános gondolkodásától távol állt” (FAZEKAS – HALÁSZ, 2017).
A kompetencia alapú fejlesztés mint beavatkozás tervezésének és értékelésének
egyik legfontosabb eleme volt a résztvevők viselkedésének, befolyásának, illetve ezek
változási dinamikájának feltárása.

Az adaptáló iskolák feladata a programcsomagok

bevezetése és saját innovációik megvalósítása volt. Ezt a második programozási
időszakban, tehát 2008-tól 2012-ig kellett megvalósítani, majd még 5 évig fenntartani. A
támogatási rendszer stratégiai jelentőségű kérdés volt. Olyan elemek kidolgozására volt
szükség, melyek nemcsak egymás mellett tudtak működni, hanem képesek voltak
helyettesíteni vagy kiváltani egymást. „A HEFOP 3.1.3 értékeléseiből tudjuk, hogy a
legtöbb esetben a kapcsolódó képzések és a mentorálás időbeli csúszással, a résztvevők
véleménye szerint nem kielégítő hatékonysággal valósultak meg. A suliNova adatbank volt
az a támogatási csatorna, amely ennek következtében felértékelődött, hiszen elektronikus
úton hozzáférhetővé tette a megvalósításhoz szükséges tartalmakat” (FAZEKAS- HALÁSZ,
2017). Fazekas Ágnes és Halász Gábor a fejezetben többször idézett tanulmányában 5 az

5

A hivatkozásokhoz a forrás csekély; átfogó tanulmányként ezt az egyet olvashatjuk 2017 áprilisáig (
Fazekas - Halász): Az uniós finanszírozású kurrikulumfejlesztési programok implementálása. A fent nevezett
szerzők nem vettek részt a fejlesztésben.
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olvasható, hogy a támogató rendszer hiánya hívta életre az intenzív iskolaközi, horizontális
kapcsolatokat.
„Az „elfogadható” felszívás, illetve a még „elfogadható” költségek elemzéséhez
annak a kérdésnek a megválaszolása szükséges, hol van az a pont, valamint milyen
koordináták szerint lehet meghatározni azt a hatást, amitől kezdődően azt mondhatjuk, a
beavatkozás költségei hosszabb vagy rövidebb távon megtérülnek, illetve ami alatt azt
mondjuk, hogy a fejlesztést nem sikerült a terepen úgy végrehajtani, hogy a járulékos
költségek elfogadhatóak legyenek” (FAZEKAS - HALÁSZ, 2017).
A kutatási kérdéseink közül a harmadik a fent vázolt megtérülésre irányult, a
tapasztalatok, tulajdonképpen a szakirodalom hiánya alapján fogalmazódott meg (az
értekezés írása közben nem létezett átfogó kötet, tanulmány, cikk a konkrét fejlesztéshez
kapcsolódóan). Tehát a személyes érdeklődési kör, a bevonódás hívta életre a két kutatási
kérdést, majd a tágabb kontextus igénye a harmadikat.
1. Milyen kapcsolat mutatható ki a látott tanórákon a szövegértés-szövegalkotás
területén megfigyelt akciók mennyisége és szintje között?
2. Hogyan változik a szövegértés szintje az évfolyamok előrehaladásával?
3. Hogyan mutatkozik meg a magyar oktatási rendszerben – 2017 első harmadáig –
felhasznált európai uniós források innovációt serkentő ereje?
Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati
rendszere című tanulmányában (2012b), amelyben a fejlesztés eredményeit és
tapasztalatait az intézményvezetőkkel és pedagógusokkal készült interjúk alapján mutatja
be, olvashattuk, hogy mind az intézményvezetők, mind a pedagógusok kitűzött céljait a
programcsomagok adaptációjának során kisebb-nagyobb mértékben ugyan, de sikerült
megvalósítani. A fejlesztés eredményei közül a legpozitívabb megítélést a program
diákokra gyakorolt hatása, és az iskolák közötti szakmai kapcsolat kialakítása, elmélyítése
kapta. Nyereségként könyvelték el a megkérdezettek, hogy a kompetencia alapú fejlesztési
folyamat során elsajátított pedagógiai módszereket, gyakorlatokat és szemléletet átadták a
kipróbálásba bevont kollégák a többi pedagógusnak.
Az empirikus kutatásnál alkalmazott módszertan elsősorban kvantitatív elemeket

tartalmazott. Az egyes tanulócsoportokban folyó akciók és interakciók szolgáltak
információval a Nemzeti alaptanterv mint reform megvalósulásáról.
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Az elvégzett vizsgálat induktív utat követett: feltételezéseink a tapasztalatainkból
eredtek, olyan logikai modellt követtünk, amelyben konkrét megfigyelések alapján
általános alapelveket fogalmaztunk meg. Mind kutatási kérdéseink, mind a hipotézisek
megfogalmazása azt mondatta velünk, hogy a szupra – vagy makroszintű vizsgálatok
elvégzése, de még a vizsgálati eredmények bemutatása is meghaladná a lehetőségeinket.
Az általunk fejlesztői oldalról ismert, és még az oktatásban a vizsgálatok idején fellelhető
területet válaszottuk, ezeken belül pedig a tanórai tevékenységeket, tehát a mikroszintű
elemzést. Ez a terület a szövegértés-szövegalkotás fejlesztési eredményeinek bemutatása
volt, mégpedig a kompetencia alapú programcsomagokat deklaráltan bevezető- és a
bevezetésre nem pályázó intézmények tanulócsoportjai órai megnyilvánulásainak
megfigyelésével. A szövegértés – szövegalkotás területén végzett egyéb kutatások
bemutatása túlmutatna a mikroszinten. Noha „Magyarország a kezdetektől, az 1970-es
évek óta részt vesz a fontosabb nemzetközi tudásszint-vizsgálatokban így a magyar
iskolarendszer kimenetének alakulását több évtizedre visszatekintve láthatjuk” (CSAPÓ és
TRS,

2014), mégis azt a megoldást választottuk, hogy ezeknek a vizsgálatoknak a

bemutatásától eltekintünk. Ennek akkor lett volna jelentősége az eredményesség vagy akár
a hatékonyság megítélésekor, ha a vizsgált intézmények bevont tanulócsoportjainak
fejlődése bármilyen módon (országos kompetencia-mérés, PISA, TIMSS, PIRLS)
követhető, kimutatható lett volna. Esetünkben azonban csak általában írtunk volna
ezeknek a méréseknek a különbözőségeiről, a magyar tanulók eredményeiről, az olvasott
szövegek megértéséről. Az olvasott szöveg megértése pedig csak egy terület lett volna a
négy közül. Mi a hallott és olvasott szöveg megértését, valamint a szóbeli és írásbeli
szövegalkotást is elemeztük.
Vizsgálatunkhoz a megfigyelés módszerét választottuk. Ehhez megfigyelőlapot
fejlesztettünk. amelyet kipróbáltunk, megfigyelőket képeztünk, úgynevezett kényelmi
mintán elvégeztük az adatfelvételeket. Ehhez felhasználtuk a Flanders-féle interakcióelemzés szempontjait (SZITÓ, 1983). A vizsgálatunkhoz természetes egységeket
tartalmazó kategóriarendszer határoztunk meg. Az inkluzivitás és a kölcsönös exkluzivitás
jellemezte a kategóriarendszert. A fejlesztését és a próbamegfigyeléseket a disszertáció
írója végezte, majd egy 25 fős (tanító szakos, esti tagozatos) hallgatói csoportot készített
fel a megfigyelőlap használatára. A megfigyelést végző csoport a szövegértési szintek
megtanulása után feladattípusokon, azt követően pedig különböző műfajú szövegeken
azonosította a gondolkodási szinteket. Következő lépésként óratervezeteket elemeztek és
felvételről látott órákon végeztek próba-megfigyelést. Ezek után kerültek közvetlen
kapcsolatba az osztályokkal. A megfigyelt órák közül 52 kompetencia alapú oktatást
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folytató intézményben készült, ezekhez az intézményekhez kapcsoltuk az alternatív
iskolában rögzített 5 tanórát. A megmaradó 49 óra egyéb intézményben folyt, ami azt
jelenti, hogy nem jelölték pedagógiai programjukban a kompetencia alapú oktatást.
Megállapíthatjuk, hogy a mintavétel befolyásolhatta a vizsgálatok eredményét. A vélhető
torzításokat matematikai-statisztikai eljárásokkal korrigáltuk. Az adatok elemzésének
módszerei között szerepelt a gyakoriság alapján tartalmi és leíró statisztikai elemzés, majd
matematikai statisztikai módszerekkel sor került az adatok alapján mindhárom hipotézis
felülvizsgálatára. A számítások során fontos és alapvető szempont volt a mintavételi
egyenetlenségek korrekciója. Ezért a szignifikancia megállapításán kívül néhol lineáris
regressziós elemzést végeztünk. Indokolt esetben alternatív hipotézisekkel is dolgoztunk.
A kutatás befejezése után úgy látjuk, hogy az iskolákból a pályázat előttről és utánról
is lenne adatunk. Akkor a pályázat hatékonyságát is könnyebben megítélnénk. Felvetődik
az a kérdés is, hogy mérhető-e a hatékonysága egy fejlesztési folyamatnak az adott oktatási
rendszerben, ha megszűnik a tényleges lehetősége a vállalt feladatok folytatásának?
Az eredményesség sok szempont alapján mérlegelhető (109). Az eredményesség és a
hatékonyság a közoktatás területén gyakran használt értékfogalmak, amelyek jelentése és
egymáshoz való viszonya a szakma számára sem egyértelmű. Bizonyos értelemben lehet
egy iskola eredményes úgy is, hogy nem hatékony (LANNERT, 2004).
Összefoglaljuk megállapításainkat:
Az 1. hipotézist a következőképpen fogalmaztuk meg: a megfigyelt tanórákon a
szövegértés-szövegalkotás területén mutatkozó tevékenységek esetén az akciók hossza
és a szövegértési képesség között pozitív kapcsolat van. A kapcsolat a khí négyzet
próba szerint p<0.001 szinten szignifikáns, de a várakozással szemben mégsem
látványos vagy jelentős. A hipotézist részben megerősíthetjük, van kapcsolat, ez
pozitív kapcsolatként fogható fel, de nagyon kicsi.
Érdekes, a hipotézishez csak részint kapcsolódó eredmény: a különféle vizsgált
dimenziók (hallott szöveg, olvasott szöveg, szóbeli szövegalkotás, írásbeli szövegalkotás)
és a hossz kapcsolatát megnézve sokkal szorosabb kapcsolatot látunk (p<0.001 szinten
szignifikáns).
Azt is láthatjuk, hogy jellemzően hosszabbak voltak a befogadásra szánt, mint a
tanulók által alkotott szövegek, inkább ez határozza meg a hosszt, mint a tanulók
képességszintje.
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A 2. hipotézisünk szerint a magasabb iskolai évfolyamokon (3. osztálytól) már 3. és
4. képességszintet figyelhetünk meg a szövegek megértését vizsgálva. A khí négyzet
próbastatisztika p<0.001 szinten szignifikáns. Ez a kapcsolat erős. Ha feltételezzük,
hogy a képességszint folytonos, skálaszintű változónak tekinthető, valamint, hogy a
képességszintek növekedése az általános iskolai pályafutás során többé - kevésbé állandó
ütemű, lineáris regressziós modellt építhetünk magyarázó változóként az évfolyamot (az
egyéb évfolyamot a modellbe be nem vonva) -, függő változóként pedig a képességszintet
használva.
A lineáris regressziós együttható értéke ekkor b=0.24, azaz egy-egy évfolyam
elvégzése átlagosan 0.24 egységgel növeli a tanulók képességszintjét. A modell a
képességszint varianciájának 7.7%-át magyarázza, a két változó közti lineáris korreláció
értéke r=0.278 (p<0.001 szinten szignifikáns értékek). Annak ellenére, hogy ez nem tűnik
kifejezetten jó illeszkedésnek, a 2. hipotézisünket megerősítettük.
A 3. hipotézis szerint a kompetencia alapú fejlesztést folytató iskolák vizsgált
tanóráin magasabb szintű szövegértési - szövegalkotási kompetenciát találunk, mint
azoknak az intézményeknek a tanulócsoportjainál, amelyek nem vettek részt a
kompetencia alapú programcsomagok bevezetésében. Azt állapíthattuk meg, hogy a
kompetencia

alapú

fejlesztést

folytató

iskolák

vizsgált

tanóráin

magasabb

képességszintű szövegértési - szövegalkotási kompetenciát találunk.
Míg a HEFOP pályázaton részt vett iskolákból jórészt harmadikos osztályokat
vizsgáltunk, addig a nem pályázatos csoportban jóval több volt az első évfolyamos. A 2.
hipotézis vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy az iskola típusától függetlenül is
kevésbé magas szintű a szövegértési kompetenciájuk az alsóbb évfolyamon tanulóknak.
Ezek a különbözőségek minden bizonnyal torzíthatják az eredményeket. Hogy kiderítsük,
hogy ezt mindössze az okozza-e, hogy ezekből az iskolákból felsőbb évfolyamok kerültek
a mintába, ismét egy olyan magyarázó modellt kellett építenünk, amellyel statisztikai úton
kontrolláljuk az évfolyam hatását. Ezek után megállapítást nyert, hogy a HEFOP és a
TÁMOP pályázatban részt vett iskolákban szignifikánsan magasabb szintű interakciók
voltak megfigyelhetőek, mint a nem pályázatos iskolákban. A HEFOP-os iskolákban
tapasztalható átlagos képességszint 0.113, a TÁMOP-os iskolákban pedig 0.051 ponttal
magasabb, mint a nem pályázatos iskolákban, a különbséget a tanulók évfolyamának
hatásától megtisztítva.
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Az eredményesség, eredményes működés alatt többféle dolgot érthetünk. Alapvetően
az értekezés szempontjából azt tekintettük eredményességnek, ha az iskola vagy az oktatás
egyéb szintje (makro-mezo-mikro szinten akár) megvalósít egy maga által kitűzött célt.
Esetünkben ez a cél a kompetencia alapú fejlesztés magasabb értékének elérése a
pályázatban részt vevő intézményekben. Azt állapíthattuk meg, hogy az egyes iskolák
mikroszintű vizsgálatait tekintve eredményes munkát folytattak, tehát a kompetencia alapú
fejlesztést bevezető iskolák közül a 2004-ben belépők eredményesebben juttaták el a
tanulóikat az alsó tagozat végére a szövegértés-szövegalkotás két-két területén az országos
kompetenciamérés standardjait figyelembe véve a 4. képességszintre. Ez a különbség
egytizednyi volt a kompetencia alapú oktatást be nem vezetőkhöz képest. A 2008-tól
csatlakozó intézmények is eredményes fejlesztést mutatnak vizsgálataink szerint, öt
századdal emelik meg a fejlesztés eredményességét. Ez nem önmagában való ismeret az
adott populációról, hiszen a szövegértés kompetenciája a későbbi életszakaszokban,
munkavállalóként is érdekes mind az egyén, mind a magyar társadalom szempontjából.
Nem tudhatjuk a kutatások alapján, hogy a második pályázati körbe bekapcsolódó
intézmények biztosan folytatták a megkezdett (hefopos) fejlesztői munkát, ezt nem
kívántuk felderíteni.
A PISA szövegértés-vizsgálatai szintén aggodalomra okot adó jelenségekre mutatnak
rá (PÉTERFI, 2011). A 2000-es, 2003-as és 2006-os PISA-vizsgálatokban a magyar
eredmények (480, 482, 482 pont) az OECD-átlaga alatt voltak (CSAPÓ és

TRSI,

2014).

2009-ben csekély mértékű javulást mutattak, ennek a mérésnek érdekessége még, hogy az
alacsonyabban teljesítők és a kiemelkedően teljesítők eredményei is javultak. Nehéz volna
azt mondani, hogy ez a 2004-ben megkezdett pedagógiai innováció eredménye, de ha
kiszámoljuk, hogy 2003-ban született meg az a Nemzeti alaptanterv, amely szabadságot
adott a pedagógusoknak, s ezt megerősítették a 2004-ben fejlesztett a kompetencia alapú
programocsomagok, érezhetjük a szemléletben megjelenő változást (110). Ez implicit
hozadéka az adott pedagógiai innovációnak, de nem meglepő velejárója a befektett
szellemi terméknek. A TÁMOP-pályázatok keretében már bármilyen bevont csoport
fejlesztését lehetővé tette a pályázaton nyertes intézmény számára biztosított forrás, tehát a
mért populáció esetében lehetett, mi több, valószínűleg volt is jó néhány intézmény, ahol
folytatták a pedagógusok a kompetencia alapú fejlesztést. Ez azért is valószínűsíthető, mert
az implementáció része volt az intézmény pedagógiai programjába való integrálás,
általában véve a fejlesztésközpontúság megjelenése az egész intézményi gyakorlatban, a
programtantervek a helyi tantervbe adaptálódtak. A pedagógus továbbképzések, valamint a
taneszközök is rendelkezésére álltak az intézménynek. Kaptak a pályázat keretei között
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kompetenciaterületi mentorálást, az adaptációs folyamat feltételei biztosítottak voltak. A
bevezetés idején még első és második évfolyamos tanulók pedig felső tagozatosok lettek
időközben, náluk a fenntartás öt éve még nem járt le, tehát a felső tagozat egy részét a
programtanterv alapján készült helyi tantervben rögzített, megfelelő fejlesztésben kellett
részesíteni. A brand (hefopos, támopos) az egész intézményre vonatkozott. Egy család
különböző életkorú gyermekei esetében, ugyanazzal a pedagógiai programmal rendelkező
intézményben nem fordulhatott elő, hogy a gyermekek egy része kompetencia alapú
fejlesztésben vegyen részt, másik része pedig tartalom-centrikus oktatásban. Ezt a helyi
közösség tagjai, az iskola partnerei aggályosnak tartották, aggályosnak tartották volna. A
2012-es mérések a szövegértés kismértékű romlását mutatták, de a korábbi javulás hatása
még tartott. (CSAPÓ és TRSI, 2014).
A

2015-ben

végzett

PISA-vizsgálat

megmutatta,

hogy

mindhárom

kompetenciaterületen elmaradtunk a közép-európai országok átlagos teljesítményétől
(111). Knausz Imre a romló teljesítménynek hat fontos okát gyűjtötte össze (KNAUSZ,
2016), az oktatási kormányzat ezek közül kettőre hivatkozik: megváltozott a mérés
módszertana, s a pedagógusok szakmai felkészültsége romlott. A mérés módszertanának
változása azonban nem jelenthetne 18 pontos romlást a szövegértés területén. A
pedagógusok szakmai felkészültségének romlása talán azzal magyarázható, hogy az
európai uniós forrásokból finanszírozott továbbképzési rendszer átalakult, a jelenlegi
szervezetek (POK-ok) nem látják el ugyanolyan hatékonyan a feladatot. A piaci szereplők
versengése a minőségi különbségeket is nyilvánvalóvá tette az egyes pedagógiai
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek esetében. Az állam nem teremt versenyt. A
pedagógustársadalom kicserélődik, a fiatalok képzettsége, felkészültsége a felsőoktatási
intézmények munkájáról adhat képet. Ezeket szintén számos oktatáspolitikai befolyás érte
2011

óta.

Knausz

Imre

említette

a

társadalmi

környezet

megváltozását,

az

egyenlőtlenségek hatásait (KNAUSZ, 2016), ezek következményeit is. „Mivel a tanulási
eredmények és a tanulók családi háttere között egy lineáris regressziós modellel leírható
kapcsolat van, a tanulók családi hátterének romlása szinte automatikusan az átlagos
teljesítmények romlását vonja maga után” (KNAUSZ, 2016). 2015-ben a gazdasági,
szociális és kulturális háttér index javult, de a magyar közoktatás (köznevelés)
hátránykompenzációs teljesítménye igen alacsony. Knausz Imre szerint „2009-ben az
egyenlőtlenségek hatása átlagosan 10 ponttal rontotta a magyar szövegértési
eredményeket. Ez a hatás 2012-ben 11 pontra, tehát csekély mértékben nőtt, 2015-ben
pedig változatlanul 11 pont volt, azaz nem változott. Az egyenlőtlenségek hatásának
kiszűrése után kapott számított eredmény a magyar közoktatás minőségpotenciálját jelzi.
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Mivel a 2015-ben mért és számított eredmény közötti különbség szemernyit sem nőtt az
előző mérés óta, kimondható, hogy 2015-ben a magyar szövegértési teljesítmények nagyon
súlyos (18 pontos) romlása teljes egészében a minőség romlása, s nem az egyenlőtlenségek
növekvő hatása miatt következett be” (KNAUSZ, 2016). A magasabb státuszú családokból
érkező tanulók eredményei is romlottak, de sokkal nagyobb mértékben jelentkezett a
teljesítmény csökkenése az alacsony státuszú családból származóknak. Vegyük sorra még
az iskolák működési módjára ható oktatáspolitikai intézkedéseket: a teljesítmény
visszatartására ösztönző munkaidő gazdálkodás; a pedagógus előmeneteli rendszer; az
alapkészség fejlesztését követő rendszer megszűnése; szervezeti és gazdálkodási
autonómia megszüntetése; intézményi minőségirányítás felfüggesztése; ösztönzésre
alkalmatlan finanszírozási rendszer; a pedagógusok külső (adminisztratív) ellenőrzése;
központi szabályozás a tantervek és tankönyvek területén; az iskolai fejlesztések
elsorvasztása; az iskolák külső irányítása (KNAUSZ, 2016). Vélhetően a drasztikus
beavatkozások sokasága sem mutatna 2018-ban kimutatható növekedést a most 14 évesek
teljesítményének vizsgálatakor.
A hatékonyság megítélése nehezebb kérdés, hiszen az eredményesség csak egy
részben hatékonyság. Azt állítottuk az elméleti háttérre alapozva, hogy a hatékonyság
problémája ott vetődikfel, ahol egyrészt szűkösek az erőforrások, és oda kell helyezni
azokat, ahol a legjobban hasznosulnak. Pazarló a rendszer, ha viszonylag nagy
beruházással viszonylag csekély eredményt tudnak felmutatni. Ez jellemezte a
kompetencia alapú oktatást, fejlesztést bevezető intézményeket is. Magyarországon az
volt a kompetencia alapú oktatás bevezetésének idején, s az volna ma is az optimális, ha az
erőforrásokat minél eredményesebben használnánk fel. Mindemellett az a jellemző, hogy a
meglévő erőforrásokból szeretnénk maximális eredményességet, tehát kevés ráfordítással
versenyképes eredményeket teremteni. Ez ma, a nemzetközi mérések tükrében, nem látszik
megvalósulni (KÁLLAI és

TRSI,

2015). A kilencvenes évek második felében a szegregáció

látványos növekedésével a méltányosság kérdése került a középpontba, míg a PISA
nemzetközi vizsgálat adatai az oktatás eredményességére irányították a figyelmet
(LANNERT, 2004). A Nemzeti alaptantervben kifejtett kompetencia alapú fejlesztés mint
innováció, ennek az implementációja és adaptációja elérte a célját, tehát eredményes volt.
Az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztése esetében a szövegértés-szövegalkotás
területén kipróbált és bevezetett kompetencia alapú programcsomagok tanórai vizsgálatai
alapján azt állapíthattuk meg, hogy nagy beruházással viszonylag csekély eredményt
tudott felmutatni a magyar iskola oktatás. Vizsgálataink alapján arra következtetésre
jutottunk, hogy az európai uniós forrásokat 2004 és 2012 között nem használta fel
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hatékonyan a magyar közoktatási rendszer. A szervezetfejlesztés és a módszertani kultúra
változásában láthattunk eredményeket, de az oktatás mint szakpolitikai ág mégsem
eredményes,

ha

a

2016-ban

kiírt

EFOP-pályázat

a

korai

iskolaelhagyás,

a

hátránykompenzáció, s ezzel összefüggésben a munkaerőpiacra történő sikeres(ebb)
belépés még mindig a célja.
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Zárszó

Részt
fejlesztésében

vettem

a

2004-ben

(konkrétan

a

kezdődő

kompetenciaalapú

szövegértés-szövegalkotás

programcsomagok

területén),

valamint

a

programcsomagok alkalmazását támogató továbbképzési programok kidolgozásában, a
képzések koordinálásában, szervezésében, a programcsomagok alkalmazására vállalkozó
iskolák mentorálásában. Ezt a munkát nagy lelkesedéssel, intenzitással végeztem, úgy
éreztem, valóban javító hatással tudok lenni az iskola kezdő szakaszának gyakorlatára.
Azonban – különösen a munka bejeződése után - állandó feszültséget jelentett számomra,
hogy erről a feltételezésemről nincsenek objektív visszajelzéseim.
A szakirodalomban olvasható megállapításokat, nemzetközi és hazai mérési
eredményeket természetesen nyomon követtem, de fel kellett ismernem, saját
problémámra, kérdéseimre a válaszokat nekem kell megadnom. Ez a belső feszültség van a
disszertációban bemutatott kutatás hátterében.
Az ebből a feszültségből születő kutatási kérdések, ezekből levezetett hipotézisek
empirikus vizsgálatok útján való megerősítése megtámogatta azt a reményemet, hogy a
kompetenciaalapú

oktatás

megismertetése,

mentorálása

érdekében

kifejtett

tevékenységem/tevékenységünk nem tűnt el nyomtalanul.
Ezen túl azonban a szakirodalomban olvasható megállapításokhoz képest a disszertáció
készítése közben (számomra) új, újszerű elemek, felismerések is megfogalmazódtak:
-

a pedagógiai folyamatok összetettsége szükségessé teszi az interdiszciplináris
megközelítést, s a világosan, egyértelműen értelmezett pedagógiai fogalmak
használatát;

-

a mindenkori tanterv által képviselt tanuláselméletek meghatározók a tanterv által
megfogalmazott célok realizálásában,

-

tantervi reformok automatikusan nem, hanem csak illeszkedő iskolai innovációkon
keresztül fejtik ki hatásukat a gyakorlatban,

-

a tantervi reformok implementációs folyamata az iskolai gyakorlaton keresztül is
vizsgálható,

-

az iskolai gyakorlat vizsgálatában javasolható (a disszertációban alkalmazott
kutatási) módszer a valóság, a napi pedagógiai munka bemutatására alkalmas
megfigyelés,
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-

a megfigyeléshez elengedhetetlen a valóság ismeretében speciális megfigyelőlap
kidolgozása,

-

a „kutatásalapú oktatás” egészen addig csak jelszó marad, amíg erre a
pedagógusokat célzottan nem készítik elő,

-

a pedagógiai folyamatok bonyolultsága, magának a kutatásnak a természete az
adatok tartalmi elemzése mellett mind a magasabb, mind a mélyebb összefüggések
felismerése

érdekében

elengedhetetlenné

teszi

a

matematikai

statisztikai

elemzéseket.
A disszertáció elkészítése ilyen módon tehát nemcsak a forrás-feszültséget oldotta fel
bennem, hanem tanítóképzős pedagógia tanári munkám szemléletmódjának, tartalmának
gazdagodásához is hozzájárult.
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Köszönetnyilvánítás

Ez a dolgozat több éves vívódás eredményeként jött létre, tulajdonképpen egy
ígéretes oktatáspolitikai kísérlet hatékonyságát kívánta körbejárni. Az alapgondolat
„elhalt” még 2012-ben; addig viszont lelkes és szisztematikus vizsgálódás folyt. Szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak, akik munkám megszületéséhez hozzájárultak.
A disszertáció létrejöveteléhez legnagyobb mértékben az ELTE Tanító- és Óvóképző
Kar Neveléstudományi Tanszékének munkatársai, közvetlen kollégáim járultak hozzá.
Köszönettel

tartozom

a

családomnak,

akik

többszöri

elhatározásomban

és

visszalépéseimben is partnerek voltak. Dr. Véghelyi Józsefnének, dr Polinszky Mártának,
Eszterág Ildikónak, akik szellemi műhelyként segítették az átalakuló, egyre szűkülő téma
újbóli megfogalmazását, türelmükkel és bizalmukkal segítették munkámat. Sokat tanultam
Dr

Hunyady

Györgyné

professzorasszonytól,

aki

kritikával

követte

a

kompetenciafejlesztés folyamatát; konzekvens problémafelvetései mindig megingattak és
egyszerre megerősítettek. Sokat köszönhetek a kompetenciafejlesztést befogadó,
elemeiben ma is működtető intézményeknek, az általam mentorált tanítóknak, valamint az
alternatív iskolákban dolgozó pedagógusoknak. Köszönet dr Podráczky Juditnak,
Turmezeyné dr. habil. Heller Erika és Dr. Demeter Katalin Dékánhelyettes Asszonynak,
akik támogattak, semmit sem gondoltak leküzdhetetlen akadálynak, határtalan bizalmukról
biztosítottak. Sokat tanultam jelenlegi és korábbi diákjaimtól, akik sok esetben
csatlakoztak a kutatás egy-egy fázisához. Köszönöm a segítségét Kolláth Erzsébet,
gyakorlóiskolai tanítónak, volt „osztályfőnök-páromnak”, aki folyamatosan segítette a
disszertáció megszületését.
Köszönettel tartozom a kutatási eredmények előhívásáért, alapos rendszerezéséért
Venyercsán Lászlónak, aki a reménytelen számokból elemzésre alkalmas adatokat hoztak
létre.
Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozom témavezetőmnek, M. Dr. Nádasi
Máriának, életem meghatározó TANÁRÁNAK, aki lehetőséget teremtett arra, hogy ebben
a témában írhassam meg doktori munkámat. A disszertáció írása közben mind szakmailag,
mind emberileg nagy segítségemre volt. Köszönet érte!
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***
3. táblázat: leíró statisztikák a tanulócsoportokról (61.o.)
4. táblázat: az elemzett interakciók megoszlása (62.o.)
3. táblázat: az olvasott szöveg 2. képességszintjén történő megnyilvánulásainak
évfolyamonkénti bontása (99.o.)
4. táblázat: az olvasott szöveg 3. képességszintjén történő megnyilvánulásainak
évfolyamonkénti bontása (100.o.)
5. táblázat: az olvasott szöveg 4. képességszintjén történő megnyilvánulásainak
évfolyamonkénti bontása (102.o.)
6. táblázat: a szóbeliség és az írásbeli szövegalkotás eloszlása a megfigyelt
tanórákon (116.o.)
7. táblázat: a megfigyelt tevékenységek hossza és a képességszintek közti kapcsolat
száma, aránya és összesítése (119.o.)
8. táblázat: a tevékenységek besorolásának és hosszának bemutatása (120.o.)
9. táblázat: a képeségszintek és a vizsgált tanulócsoportokra
évfolyamokban megmutatkozó kapcsolatok bemutatása (120.o.)

jellemző

10. táblázat: az eltérések bemutatása a különböző típusú intézmények tekintetében, a
szövegértés-szövegalkotás területeit figyelembe véve (122.o.)
11. táblázat: a vizsgált tanulócsoportok megoszlása a pályázatban való részvétel
alapján (122.o.)
12. táblázat: a vizsgált tanulócsoportok megoszlása a pályázatban való részvétel
alapján (122.o.)
13. táblázat: az évfolyamok megoszlása a pályázatban való részvétel szerint (123.o.)
14. táblázat: a szövegértés-szövegalkotás területein tapasztalható megnyilvánulások,
azok szintjei és a pályázatban való részvétel kapcsolatának bemutatása (124.o.)
15. táblázat: az iskolatípus mint torzító tényező kiszűrése (125.o.)
16. táblázat: az esélyhányados bemutatása a vizsgált iskolatípusokat figyelembe
véve (128.o.)
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***

1. diagram: a szóbeli szövegalkotás, 1. szinten tapasztalt képességek száma
osztályonkénti bontásban (74.o.)
2. diagram: A szóbeli szövegalkotás 2. szinten tapasztalt képességek száma
évfolyamonkénti bontásban (75.o.)
3. diagram: a szóbeli szövegalkotás 3. szinten tapasztalt képességek száma
évfolyamonkénti bontásban (76.o.)
4. diagram: a szóbeli szövegalkotás, 4. szinten tapasztalt képességek száma
évfolyamonkénti bontásban (79.o.)
5. diagram: a hallott szövegek megértésének 1. képességszintjén tapasztalt száma
évfolyamonkénti bontásban (80.o.)
6. diagram: A hallott szöveg megértésének 2. képességszinten tapasztalt száma
évfolyamonkénti bontásban (81.o.)
7. diagram: a hallott szöveg megértésének 3. képességszinten tapasztalt száma
évfolyamonkénti bontásban (83.o.)
8. diagram: a hallott szöveg megértésének 4. képességszinten tapasztalt száma
évfolyamonkénti bontásban (85.o.)
9. diagram: az írásbeli szövegalkotás 1. szintje az összes évfolyam figyelembe
vételével (90.o.)
10. diagram: az írásbeli szövegalkotás 2. képességszintjének száma évfolyamonkénti
bontásban (91.o.)
11. diagram: az írásbeli szövegalkotás 3. képességszintjének száma évfolyamonkénti
bontásban (93.o.)
12. diagram: az írásbeli szövegalkotás 4. képességszintjének száma évfolymaonkénti
bontásban (94.o.)
13. diagram: az olvasott szöveg megértésének 1. képességszinten tapasztalt száma
évfolyamonkénti bontásban (97.o.)
14. diagram: az olvasott szöveg 2. szintű megértése valamennyi vizsgált évfolyamot
figyelembe véve (100.o.)
15. diagram: az olvasott szöveg megértése 3. képességszinten az összes évfolyamra
vetített arányokkal (101.o.)
16. diagram: az olvasott szöveg megértése 4. képességszinten az összes évfolyamra
vetített arányokkal (102.o.)
17. diagram:az interakciók hossza, aránya az egyes képességszinteken (118.o.)
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Mellékletek

Az 1. számú melléklet tartalma:
-

kitöltetlen megfigyelőlap

A 2. számú melléklet tartalma:
-

2.1. kitöltött megfigyelőlap

-

2.2. a megfigyelést végző összefoglalása

-

2.3. a rögzített órához tartozó 37. megfigyelőlap adattáblája

A 3. számú mellklet tartalma:
-

A szövegértés-szövegalkotás kompetenciájának fejlesztése nem anyanyelv (nem
magyar nyelv és irodalom) órán (3.3.1.4.) című alfejezet megfigyelésének adattáblái
(105 – 115.o.)
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1. számú melléklet: kitöltetlen megfigyelőlap
A megfigyelőlap használata

A megfigyelőlapot a tanítás-tanulás folyamatát követve használhatjuk. A megfigyelő az órán
folyó tevékenységeket a lenti mátrixban rögzíti oly módon, hogy röviden megjeleníti az
adott szöveg típusát, mellette római számmal jelzi, hány gyermeket aktivizált az adott
feladat, s jelzi a tevékenységre fordított időt.
A hagyományos „fejléc” mellett meg kell jegyezni a megfigyelőlapon, hogy
-

bevezették-e a megfigyelt (nem szakrendszerű oktatásba bevont időkeretben) osztályban a
kompetencia alapú fejlesztést?

Ha igen, akkor
-

melyik évben érintette először a megfigyelt tanulócsoportot?
a HEFOP/TÁMOP-pályázat keretében vezették-e be a kompetenciaterületi fejlesztést az
adott intézményben?
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1.
Szintek6,
jellemzők/
A szövegre
vonatkozó
információk

6

szint

2.

szint

Egy vagy több
Ezen a szinten a
egymástól független tanuló több
információ
szempont alapján
azonosítására képes egy vagy több
egy visszakeresési
információt képes
szempont alapján
azonosítani, és
úgy, hogy az
megtalálja a
információk explicit szövegben a
formában jelen
szembetűnő, hasonló
vannak a
információkat.
szövegben. Képes a Képes egyszerű
szövegbeli
szövegbeli
információk közötti kapcsolatok
egyszerű
felismerésére,
kapcsolatok
egyszerű kategóriák
felismerésére,
kialakítására és
valamint a szöveg
alkalmazására,
főbb témájának és a illetve alacsonyabb
szerző szándékának szintű
azonosítására.
következtetések
levonására a szöveg
egy vagy több
részéből. Felismeri a
szöveg főbb
gondolatát, tudja
értelmezni a szöveg
egy meghatározott
részét, emellett
képes a szöveg főbb
témájának és a
szerző szándékának
azonosítására is.
Háttértudására
támaszkodva képes
szöveg egy egy
jellemzőjének
értékelésére.

http://www.ohkir.gov.hu/okmfit/

3.

szint

A tanuló ezen a
szinten több szempont
figyelembevételével
képes az információk
közötti kapcsolat
megtalálására. Átlátja
a szövegben a
szembetűnő, hasonló
információkat, képes
a kért információ
azonosítására,
valamint annak
kikövetkeztetésére,
hogy mely információ
tartozik relevánsan a
feladathoz. Képes
összefüggéseket
felismerni és
megérteni a szöveg
egy részletére vagy
egészére
vonatkozóan,
következtetéseket tud
levonni a szöveg egy
vagy több részéből, és
a szövegrészeket
vázlatba tudja
rendezni. Háttértudása
segítségével képes
egy szó, kifejezés
vagy mondat
értelmezésére,
valamint a szöveg
egészének vagy
részletének
értelmezésére egy
kevésbé hétköznapi
ismeretanyag
vonatkozásában.
Képes a szöveg egy
jellemző tartalmi vagy
formai jegyének
értékelésére. Tud
reflektálni a szövegre
saját tudása,
tapasztalata és
gondolatai alapján.

4.

szint

A 4.
képességszinten a
tanuló képes olyan
információk
azonosítására és
elrendezésére,
amelyek közül
némelyik nem
szerepel szó szerint
a szövegben. Képes
olyan információk
visszakeresésére,
amelyek több
kritériumnak
felelnek meg; ki
tudja következtetni,
hogy mely
információ tartozik
relevánsan a
feladathoz, és képes
a hasonló jellegű
információk közül
a megfelelő
kiválasztására.
Képes bonyolult
összefüggések
feltárására egy
számára ismeretlen
szövegben, képes a
szövegrész és a
szöveg egésze
közötti kapcsolatok
felismerésére,
azonosítására;
következtetések
levonására a szöveg
egy vagy több
részéből. Tudja
értelmezni a teljes
szöveget, egy adott
szövegrészt a
szöveg egészének
tükrében, a két 
vagy többértelmű
szövegrészeket, a
várttal ellentétes
elgondolásokat egy
hosszabb és
bonyolultabb
szövegben.
Háttértudására

támaszkodva képes
egy összetett szöveg
tartalmi és formai
jegyeinek kritikai
jellegű
megítélésére, a
nyelvi árnyalatok
értelmezésére, a
szöveg egészének
vagy részletének
kritikai szempontú
értékelésére, a
szöveggel
kapcsolatos
hipotézisek
felállítására. A 4.
képességszinten a
korábbi műveleteket
szokatlan formájú
szöveg esetében is
megfelelően tudja
alkalmazni a tanuló.
A hallott szöveg
mennyisége
- 10 mondatnál
hosszabb

/A szöveg típusa;
ahány gyereket
aktivizál; a
tevékenységre
fordított idő, pl:
bemutató olvasás
meghallgatása
XXII.5’/

A hallott szöveg
mennyisége
- 5-10 mondat
A hallott szöveg
mennyisége
- 3-4 mondat
A hallott szöveg /A szöveg típusa;
mennyisége
ahány gyereket
aktivizál; a
tevékenységre
- 1-2 mondat
fordított idő, pl:
utasítás; XXIIII.1’/
A hallott
szöveg
mennyisége
- szavak
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Az olvasott
szöveg
mennyisége
- 10
mondatnál
hosszabb
Az olvasott
szöveg
mennyisége
- 5-10 mondat
Az olvasott
szöveg
mennyisége
- 3-4 mondat
Az olvasott
szöveg
mennyisége
- 1-2 mondat
Az olvasott
szöveg
mennyisége
- szavak
A szóbeli
szövegalkotás
mennyisége
- 10 mondatnál
hosszabb

A szóbeli
szövegalkotás
mennyisége
- 5-10 mondat
A szóbeli
szövegalkotás
mennyisége
- 3-4 mondat
A szóbeli
szövegalkotás

/A szöveg
típusa; ahány
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mennyisége
- 1-2
mondat

gyereket
aktivizál; a
tevékenységre
fordított idő,
pl: válasz,
II1’/

A szóbeli
szövegalkotás
mennyisége
- szavak
Az írásbeli
szövegalkotás
mennyisége
- 10
mondatnál
hosszabb
Az írásbeli
szövegalkotás
mennyisége
- 5-10
mondat
Az írásbeli
szövegalkotás
mennyisége
- 3-4 mondat
Az írásbeli
szövegalkotás
mennyisége
1-2 mondat
Az írásbeli
szövegalkotás
mennyisége
- szavak
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2. számú melléklet:
2.1. kitöltött megfigyelőlap

166

167

-

2.2. a megfigyelést végző összefoglalása

168
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2.3. a rögzített órához tartozó 37. megfigyelőlap adattáblája

hallott
szöveg
2.
2.
2.

sorsz. szint szavak
37
37
37

1
2
3

0
3
0

1-2
m.
0
1
0

3-4
m.
0
20
20

5-10
m.
0
0
0

3-4 m. 5-10 m.

olvasott
szöveg

sorsz.

szint

szavak

1-2
m.

2.
2.
2.

37
37
37

1
2
3

0
0
0

9
0
0

szóbeli
szövalkotás

sorsz.

szint

szavak

2.
2.
2.

37
37
37

1
2
3

0
7
0

írásbeli
szövegalkotás
2.
2.
2.

sorsz.

szint

37
37
37

1
2
3

10m.
24
0
0

0
0
0

0
17
13

szavak 1-2 m. 3-4 m.
0
0
0

0
0
24

24
24
24

0
0
0

1-2 m. 3-4 m.
24
0
0

oszt.lsz.

0
0
0

10- m.
15
0
0

5-10
m.

10- m.

0
0
0

0
0
0

5-10
m.
0
0
0

10- m.
0
0
0
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3. számú melléklet:
A szövegértés-szövegalkotás kompetenciájának fejlesztése nem anyanyelv (nem magyar nyelv
és irodalom) órán (3.3.1.4.) című alfejezet megfigyelésének adattáblái (105 – 115.o.)

hallott
szöveg

sorsz.

szint

szavak

1-2 m.

3-4 m.

5-10
m.

10- m.

oszt.lsz.

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

89
89
89
89
43
43
43
31
31
31
31
161
161
161
161
162
162
70
70
70
70
5
161
161
161
161
162
162
162
162

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
2
1
2
3
4
1
2
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
19
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
29
29
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
24
0
1
26
0

32
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
25
0
25
4
0
0
19
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
32
27
0
17
0
17
0
0
0
0
25
0
25
0
6
3
0
0
0
0
10
24
24
24
0
0
25
0
0

32
32
32
32
17
17
17
27
27
27
27
25
25
25
25
16
16
19
19
19
19
10
24
24
24
24
26
26
26
26
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hallott
szöveg
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

sorsz. szint
163
163
163
163
75
75
75
75
73
73
73
35
28
28
28
14
14
13
13
13
13
11
11
10
10
91
91
91

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
1
2
3

szavak

1-2 m.

3-4 m.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
17
17
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0

0
24
24
24
24
24
24
3
26
0
0
26
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5-10
m.
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
10
0
13
0
17
0
10
23
23
23

10m.
24
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

oszt.lsz.
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
23
23
23
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olvasott sorsz.
szöveg
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

89
89
89
89
43
43
43
31
31
31
31
70
70
70
70
5
161
161
161
161
162
162
162
162
163
163
163
163
75
75
75
75

szint

szavak

1-2
m.

3-4 m.

5-10
m.

10- m.

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
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olvasott
sorsz.
szöveg
4.
73
4.
73
4.
73
4.
35
4.
28
4.
28
4.
28
4.
13
4.
13
4.
13
4.
13
4.
11
4.
11
4.
10
4.
10
4.
91
4.
91
4.
91

szint

szavak

1
2
3
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
1
2
1
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1-2
m.
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3-4 m.
0
0
26
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5-10
m.
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
17
0
12
23
23
23

10- m.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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szóbeli
szövalkotás

sorsz.

szint

szavak

1-2 m.

3-4
m.

5-10
m.

10- m.

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

89
89
89
89
43
43
43
31
31
31
31
70
70
70
70
5
161
161
161
161
162
162
162
162
163
163
163
163
75
75
75
75

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

0
4
0
0
0
12
0
16
0
0
0
19
0
0
0
1
0
0
3
0
10
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0

4
1
0
0
0
0
0
4
5
12
0
0
15
0
0
8
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
12
0
4
5
6
0

2
3
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
24
1
6
0
0
0
2
0
0
0
0
7
1
9
0

0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
19
0
5
0
0
4
5
26
0
2
0
24
0
24
7
1
0
6

0
0
0
6
17
0
10
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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szóbeli
szövalkotás
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

sorsz.

szint

szavak

1-2 m.

73
73
73
35
28
28
28
14
14
13
13
13
13
11
11
10
10
91
91
91

1
2
3
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
1
2
3

0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0

2
26
0
10
1
13
0
5
0
0
0
0
0
5
0
0
0
20
10
11

3-4
m.
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0

5-10
m.
24
0
0
0
9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0

10- m.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
10
0
0
0
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írásbeli
szövegalkotás
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

sorsz.

szint

89
89
89
89
43
43
43
31
31
31
31
70
70
70
5
161
161
161
161
162
162
162
162
163
163
163
163
75
75
75
75
73
73
73

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

szavak 1-2 m. 3-4 m. 5-10 m. 10- m.
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
19
0
9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
26

0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
24
24
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
19
0
0
24
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
26
0
177

írásbeli
szövegalkotás
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

sorsz.

szint

35
28
28
28
14
14
13
13
13
13
11
11
10
10
91
91
91

2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
1
2
3

szavak 1-2 m. 3-4 m. 5-10 m. 10- m.
0
0
17
0
0
0
12
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0

0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0

26
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
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