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BEVEZETÉS
A Kreatív Partnerség (Creative Partnerships) program módszertanát az Egyesült Királyságban fejlesztették ki, s azóta Litvániában, Norvégiában,
Németországban és Csehországban is alkalmazzák.
Magyarországon a 2013/14-es tanévben a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara, a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. és az
angliai Creativity, Culture and Education szervezet
együttműködésében kísérleti jelleggel indult el a
program a pécsi Budai Városkapu Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola hét tagintézményében. A program azóta is sikeresen folyik: eddig három etapban több
mint 1000 tanuló, 50 tanár és 50 művész hallgató
vett részt a programban.
A Kreatív Partnerség céljainak középpontjában
a kreatív szakemberek és iskolák közötti hoszszú távú kapcsolat létrehozása áll. A program
egy olyan pedagógiai megközelítést dolgozott
ki – „jól működő osztályterem” elnevezéssel –,
amely a tanárokat osztálytermi munkájuk átalakítására bátorítja. A tanulás-tanítás átalakításához művészeti, kreatív alkotási folyamatokat
vesznek alapul, ezeket csatornázzák be a tanórai
és az iskolai életbe, illetve a szaktárgyi tanításhoz fűződő módszertani technikákat a művészeti gyakorlatból emelik át. Az osztályteremben és
az iskolai terekben tanulókkal dolgozva a művész
művész marad, a pedagógus pedig pedagógus.
A program nem művészeti nevelést kínál: a Kreatív
Partnerség program ugyanis arra készíti fel a mű6

vészeket, hogy úgy dolgozzanak a tanárokkal és a
tanulókkal, hogy fenntartható változást érjenek el
a tanárok addigi tanítási gyakorlatában, a tanulók
addigi tanulási módjában, tanulás-felfogásában, illetve fejlesszék a program összes résztvevőjének
kreativitását és kritikai gondolkodását.

A PROGRAM PEDAGÓGIAI
KONCEPCIÓJÁNAK FŐ
JELLEMZŐI
Az angliai program értékelése1 rámutat arra, hogy a
tanuló „magasan teljesít” az olyan oktatási közegben, ahol maga is a tanulás alapvető forrása, s ahol a
mobilitás, az érzelmek, a csapatmunka és a kockázat
a tanulási folyamat szerves részét képezik. Az ilyen
jellegű oktatásban a gyermek egész lényével tapasztalja meg a tanulás élményét – a tanulás tehát nem
csupán mentális folyamat, hanem olyasvalami, ami
testüket, érzelmeiket, társas készségeiket is megmozgatja. Ez a fajta „magas teljesítmény” a gyermekben a jóllét érzését alakítja ki, ami pedig a sikeres tanuláshoz szükséges reziliencia és magabiztosság alapja.
E gyakorlati módszerek hatékonysága abban rejlik,
hogy közvetlenül hatnak a tanuló kompetencia-,
autonómia- és összetartozás-érzésére. Támogatják
a fenntartható tanulás két fontos forrását: az aktivitást és a motivációt. Ezért tapasztalták azt a kutatók, hogy a Kreatív Partnerség iskoláiban a tanulók
jobban bevonhatók, jobb a magatartásuk és jobbak
1 McLellan, Ros – Galton, Maurice – Steward, Susan – Page, Charlotte: The Impact of Creative Partnerships on the Well-Being of
Children and Young People. 2012, University of Cambridge–CCE.

Jól működő rendszer
Fizikailag lefoglalt
Szociálisan lefoglalt
Érzelmileg lefoglalt
Intellektuálisan lefoglalt

Jólét

Magabiztosság

Magas teljesítmény

1. ábra: A Kreatív Partnerség program
működési mechanizmusa

az eredményeik is. A program tapasztalata szerint,
akkor hozható létre jól működő rendszer, ha a tanulók fizikailag, szociálisan, érzelmileg és intellektuálisan is lefoglaltak.

A JÓL MŰKÖDŐ
OSZTÁLYTEREM
A „jól működő osztályterem” kialakítása megbontja
a hagyományos kereteket, és interaktív teret hoz
létre: egy olyan teret, melyben nemcsak a pedagógus, de a tanuló szerepe is megváltozik. A program
célja tehát az, hogy az iskolai élet szereplőiből magas fokú elköteleződést kiváltva, kreatív gyakorlatok által és a kreatív képességek fejlesztése révén
a tantervi követelmények magas fokú elsajátítását
és használatát tegye lehetővé.
A Kreatív Partnerség programban a különféle (művészeti) területekről érkező szakemberek segítségével a diákok más típusú tudást és képességeket
sajátítanak el. A művészek újszerű elvárásokat fogalmaznak meg, ami egyértelműen kihívást jelent
a diákok számára. De nemcsak a gyerekek tanulnak
és zökkennek ki a napi rutinból az ilyen típusú tanulási folyamat során, hanem az iskolák is. A Kreatív Partnerség egy olyan pedagógiai megközelítést
dolgozott ki – „jól működő osztályterem” elnevezéssel –, amely a tanárokat osztálytermi munkájuk átalakítására bátorítja. Ennek lényege, hogy
a diákok számára állandó kihívásokat jelentsenek
a tanórák, mert a tanulást valós élethelyzetekhez
kötik, a tanulók fizikailag, szociálisan, érzelmileg és
intellektuálisan egyaránt lefoglaltak, ugyanakkor
7

saját élményeik, megfigyeléseik és kérdéseik központi helyet foglalnak el. A tanulás-tanítás átalakításához művészeti, kreatív alkotási folyamatokat
vesznek alapul, ezeket csatornázzák be a tanórai
és az iskolai életbe, illetve a szaktárgyi tanításhoz
fűződő módszertani technikákat a művészeti gyakorlatból származtatják.
A művészek osztálytermi munkáját nemrégiben
átfogó vizsgálatnak vetette alá a Cambridge-i
Egyetem2 és a Nottinghami Egyetem3 kutatócsapata. Kutatási jelentéseik egyértelműen bizonyítják, hogy a művészek olyan hatékony pedagógiai
technikákat alkalmaznak, amelyeket a tanárok is
könnyen átvesznek, és azonnal beépítenek hétköznapi munkájukba. A pozitív kutatási eredmények világosan mutatják, hogy ez a pedagógiai
gyakorlat állt a tanulói motiváció-, teljesítményés viselkedésváltozás mögött.

A KREATÍV SZAKEMBEREK
PEDAGÓGIAI MÓDSZEREI

2. Térhasználat: a tradicionális osztálytermi közeg
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

1. Különböző tárgyak bevonása: mindennapi,

személyes tárgyak használatának bemutatása
(úgy, hogy azok különleges figyelmet kapnak),
és új, speciális használati tárgyak létrehozása

2 McLellan, Ros – Galton, Maurice – Steward, Susan – Page, Charlotte: The Impact of Creative Partnerships on the Wellbeing of
Children and Young People. Newcastle, 2012, CCE, http://www.
creativitycultureeducation.org/the-impact-of-creative-partnerships-on-the-wellbeing-of-children-and-young-people

3 Thomson, Pat – Hall, Christine – Jones, Ken – Sefton-Green,
Julian: The Signature Pedagogies Project: Final Report. Newcastle,
2012, CCE, http://www.creativitycultureeducation.org/the-signature-pedagogies-project

8

10.
11.
12.

meghaladása, műtermek, helyi közösségek, helyi
terek és a közterek különféle használatba vétele
Hajlandóság a sokoldalú munkára: egész iskolát bevonó vízió; ambíciózus programok
Események szervezése: performanszok, kiállítások, speciális események, ünneplések, elismerések
„A mi történetünk”: érdeklődés a helyi történetek iránt (a tudás forrása otthon és az iskolákban), fordítás, újragondolás (események,
történetek, karakterek)
Én mint a tanulás forrása: a kreatív szakemberek megosztják történeteiket (kreatívszakember-identitás és saját gyakorlataik)
Ruházat: a művészek inkább informálisan öltözködnek; speciális ruházat, karakter-ruházat
(dráma)
Testhasználat: több mozgás és értelmező testhasználat. A fizikai képességek fejlesztése és a
többi testtel való kooperáció
Osztálytermi beszélgetés: más a hagyományos
tanár-diák párbeszédhez képest, hiszen egyfelől más hangnemben és stílusban (személyes,
anekdotázó) zajlik; másfelől a kreatív szakemberek nem feltétlenül neveznek meg tanulási
kimeneteket, sokkal inkább a “dolog értelmezése” a lényeg számukra
Inklúzió: a kreatív szakemberek úgy gondolják,
hogy mindenkinek részt kellene vennie
Osztály mint közösség: tanítás az osztálynak,
kollektív alkotás, teljesítmény és megosztás az
egyéni feladatok és a verseny helyett
Viselkedésmenedzsment: a diákom elköteleződésére támaszkodás; a tanárokkal más módszerek

13. Rutin alkalmazása
14. Idő és tér: élénkség, de közben nyugodtság
15. A kihívás jellege az órákon: a kreatív szak-

emberrel zajló foglalkozások elég nyitottak.
A kihívást jelenthetnek a nehezen elérhető
gyerekek (akik a kemény munka során mégis
bevonhatók)
16. Társadalmi elköteleződés kiépítése: az osztályon belül, de a tágabb közösségben is, az iskola számára új kreatív kapcsolatok keresése
17. Abszurd és szürreális: néhány kreatív szakember inkább játékos, különc, hogy egy picit
megzavarja az iskola hagyományos gondolkodásmódját és bevett gyakorlatait

A PROGRAM
KREATIVITÁSFOGALMA
A kreativitás egy olyan képesség, amely alkalmassá tesz bennünket arra, hogy megkérdőjelezzük a
körülöttünk lévő dolgokat, újszerűen közelítsünk
a problémákhoz, és innovatív módon oldjuk meg
a feladatainkat. Ezek a képességek pedig ma már
a munkaerőpiacon is elengedhetetlenek. A kreatív
tanulás emellett hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek
elképzelhessék, milyen világban szeretnének élni,
és motivációt is ad ahhoz, hogy ennek elérése érdekében megfelelő lépéseket tehessenek.
A Kreatív Partnerség program építve a kreativitás
öt alapelemére (kíváncsiság, képzelőerő, kitartás,
fegyelem és együttműködés) lehetővé teszi, hogy
a pedagógusok és a tanulók extra megterhelése
nélkül, tantervbe és a megadott időkeretbe épít-

Mik „a jól működő osztályterem” speciális jellemzői
Magas teljesítmény
Alacsony teljesítmény
Irányító
Konstruált

Tanár szerepe
A foglalkozás jellege

Kihívásokat működtető
Valódi

Kötött

Időbeosztás

Rugalmas

0 osztály

Térhasználat

Workshop

Egyéni

Feladat megközelítés

Csoportos

Rejtett

Folyamatok láthatósága

Látható

Statikus

Tevékenység helyszíne

Változó

Mellőzve

Én mint a tanulás forrása

Központi

Mellőzve

Érzelmek

Elismerve

Nem jellemző
Vezérelt

Befogadás
A tanuló szerepe

Jellemző
Önirányító

2. ábra: A „jól működő osztályterem” jellemzői
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1. ábra: A kreativitás fő alkotóelemei és azok
összetevői
Kíváncsiság

Rácsodálkozás és kérdezés
Felfedezés és kutakodás
Kihívást jelentő feltevések

Kitartás

Bizonytalanság kezelése
Szívósság
Merni másnak lenni
(Kockázatkezelés)

Képzelőerő

Lehetőségekkel játszani
Kapcsolatokat teremteni dolgok
között
Intuíció használata

Fegyelem

Folyamatos fejlődés
Technikák fejlesztése
Kritikai reflexiók megfogalmazása

Együttműködés

Megfelelő együttműködés
Visszajelzést adni és kapni
Eredmény megosztása
(Magas érzelmi intelligencia)

ve, a szaktantárgyak tanóráiba (pl. matematika, fizika, történelem, stb.) beépítve legyen biztosítva
ezeknek a 21. századi kompetenciáknak a fejlődése/fejlesztése is.
A program a kreativitást az öt fő elemen túl alelemeire bontva, és minden egyes megtervezett osztálytermi feladaton keresztül ezek valamelyikét fejlesztve kísérletet tesz a tanulóknak a későbbiekben
a munkaerőpiacon használható kompetenciáinak
fejlesztésére is – a normál tantárgyi, tantervi, tanórai keretben. Ezen képességek, készségek együttes
használata lehetővé teszi az egyén számára, hogy
10

elemezze és megértse a világot, hogy új megoldásokat találjon a felmerülő komplex problémák kezelésére, hogy kitartóan legyűrje az akadályokat,
hogy újra és újra elsajátítsa azokat a technikákat,
amely által képes a saját közössége erőforrásait
fejleszteni, kontrollálni és felhasználni. Ezeknek a
képességeknek a birtokában lesz képes az önálló,
felelősségteljes cselekvésre, és a saját, illetve közössége jövőjéről való önálló döntéshozatalra. Az
a pedagógia, amely megengedi, hogy ezek a készségek, képességek, kompetenciák kifejlődhessenek
a tanulókban, jelentősen eltér a legtöbb mai többségi iskola hagyományos pedagógiájától. Az instrukciókra épülő, főként frontális tanulásszervezést
alkalmazó hagyományos pedagógia ugyanis épp a
tanulók függőségi viszonyait erősíti, s aláássa az
egyéni kockázat-, és felelősségvállalását.

MIÉRT VÁLIK BE A
KREATÍV PARTNERSÉG
PROGRAM?

A Creativity Culture and Education szervezet kutatásai azt mutatják, hogy a Kreatív Partnerség
programok azért sikeresek, mert a megszokottnál
jóval kevésbé parancselvű és vezérelt nevelési
gyakorlatot valósítanak meg. A Kreatív Partnerség
azt a fajta tantermi gyakorlatot kívánja előmozdítani, amely választási lehetőséget nyújt, lehetőséget teremt az önirányításra, informatív és nem
korrektív visszajelzést ad (vagyis a tanuló önálló
gondolkodását ösztönzi ahelyett, hogy megadná
a helyes választ). Ezt a szemléletet testesítik meg
a kreatív szakemberek, akiket a program bevon az

osztálytermi folyamatokba. A Kreatív Partnerség
keretében a tanulókat arra ösztönzik, hogy merjék
vállalni a kockázatot, legyenek önálló, autonóm
személyiségek, akik nagyfokú választási szabadsággal határozhatják meg nemcsak a munkájuk tartalmát, hanem a munkamódszereiket és az eredmény bemutatásának formáját is. Így a motiváció
jelentős mértékben belsővé válik. A program által
nő az önbizalom, fejlődik az önirányítási képesség,
megerősödik a közösséghez tartozás érzése, és a
tanulók egyre több jelét mutatják annak, hogy képesek rugalmasan kezelni az akadályokat.

A MAGYARORSZÁGI
PILOTPROGRAM
MŰKÖDÉSE ÉS
MŰKÖDTETÉSE

Magyarországon a Kreatív Partnerség program
a T-Tudok, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti
Kara, a Budai Városkapu Iskola, valamint az angol Creativity, Culture and Education szervezet
együttműködésében valósul meg. A PTE MK Művészettörténet és Elmélet Tanszékének munkatársai választják ki a programban részt vevő művészeket, művészhallgatókat, akik több alkalommal
negyvenórás tréningen vesznek részt, amelyet
a programban részt vevő iskolák tanárainak képzései követnek. A képzéseket az angol programgazda képzett trénerei tartják, az egyes résztvevő
iskolák ún. intézményi problémáinak feltárását, a
problématérképek készítését a T-Tudok munkatársai végzik. A program során iskolánként

1 vagy 2 évfolyam 1-1 osztályával vagy tanulócsoportjával dolgoznak, azaz csoportonként
2 képzett tanár és 2 képzett művész aktív együttműködésében zajlanak az ún. helyi miniprojektek.
A miniprojektek fókuszában az iskolák és a tanárok által vázolt helyi nehézségek kezelése (mint
pl. a lemorzsolódás kockázatának csökkentése,
együttműködési készségek fejlesztése, magatartási problémák kezelése, a pozitív jövőkép erősítése, az iskola helyi „láthatóságának” növelése) vagy
a szaktárgyi tudásátadás, illetve a szaktárgyakon
átívelő kompetenciafejlesztés áll. A helyi projektek implementációja egy helyszíni megfigyelés és
két tervezési alkalom után 10-12, egyenként háromórás modulban valósul meg, amelyet egy részletes értékelési komponens és bemutató zár. Ezek a
modulok beépíthetők mind a tanórák, mind a délutáni, tanórán kívüli foglalkozások struktúrájába.

A PROGRAM
KIPRÓBÁLÁSÁNAK ELSŐ
SZAKASZA

A program bevezetésének első szakaszára a
2013/14-es tanév második félévében került sor,
amikor a Budai Városkapu Iskola mind a hat tagintézménye részt vett a kísérletben. A program
kipróbálását nagyban segítette, hogy a pilotnak
helyet adó iskola egy olyan komplex intézmény,
amelynek tagiskolái között egy négyévfolyamos, csak alsó tagozattal működő kisiskola éppúgy megtalálható, mint egy speciális szakiskola,
illetve egy alapfokú művészeti nevelésnek helyet adó, nyolcévfolyamos intézmény. Ez az in11

tézményi sokszínűség teret adott annak, hogy
különféle közegben, egymástól eltérő tanulási környezetben, más és más tanulásszervezési
módszerekkel dolgozó pedagógusok osztályaiban próbálhassuk ki a programot. Ez az első
szakasz nem tantárgyi tartalmak átadására fókuszált, hanem az iskolák teljes nevelőtestületei
által megfogalmazott legfőbb probléma megoldását/feloldását célozta meg – azzal a tanulói
közösséggel, amelyikkel való együttműködés a
tanárok többsége számára a legnehezebb volt.
A foglalkozásokra általában délutánonként, tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozások keretében került sor.
A program eredményességét tanulói kérdőívvel, illetve kvalitatív eszközökkel mértük. Az eredmények
azt mutatják, hogy a megvalósított helyi projektek
az összes résztvevőre – a gyerekekre és szüleikre, a
tanárokra, az iskolákra és a kreatív szakemberekre
is – egyaránt pozitívan hatottak. Az iskolák dolgozói rendre úgy vélik, hogy a program hatására fejlődés indult el az intézményben, sokkal inkább diákközpontúvá vált a személet, és olyan lehetőségek
nyíltak meg, amelyekre korábban nem is gondoltak.
A programban részt vevő diákok teljesítménye
is szignifikánsan nőtt, ráadásul a szociokulturális
szempontból hátrányosabb helyzetű diákok eredményei az országos átlagot is felülmúlták. A szülők
a diákok beszámolói alapján egyre kíváncsibbak lettek az iskolában folyó programokra, és egyre inkább
szerettek volna bekapcsolódni az iskolai életbe,
mert a gyerekek teljesítményével kapcsolatban ők
maguk is motiváltabbá váltak. A művészek és művészhallgatók pedig közösségi művészeti projektek
irányítóivá és megvalósítóivá váltak.
12

A PROGRAM
KIPRÓBÁLÁSÁNAK
MÁSODIK SZAKASZA
A program második szakaszára a 2014/15-ös tanév
második félévében került sor, az Oktatási Hivatal TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 azonosító számú,
a „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció),
II. szakasz” elnevezésű kiemelt projekt megvalósítása során, az ún. „Innovatív hálózatok létrehozása, nevelési-oktatási programok fejlesztése” című
projekt keretében. A Kreatív Partnerség program
a projektben olyan regionális partnerségre építő
hálózat lehetséges mintamodelljeként jelent meg,
amelynek célja, hogy javítsa az átlag alatt teljesítő iskolák eredményességét a matematika területén, egynél több intézmény pedagógusait érintő,
de nem országos szinten szerveződő hálózatban.
A program a pécsi tankerület beleegyezésével, a
programban részt vevő tagiskolák vezetésének
teljes támogatásával zajlott. Az iskolák vezetőivel történt egyeztetés után kiválasztásra került
az a három tagiskola, amelynek egy-egy ötödik
évfolyamos osztálya adta a kísérleti osztályokat,
valamint a kontrollosztályokat, azaz olyan ötödikes osztályokat, amelyekben egyrészt még sohasem folyt Kreatív Partnerség program, másrészt
amelyeknek matematikatanárai és osztályfőnökei
nem ismerik a programot, de a tanulók szociokulturális és demográfiai mutatói megegyeznek a kísérleti osztályokéval. A pedagógusok és a kreatív
szakemberek képzése után a program tényleges
megvalósítása februárban kezdődött. Mindegyik
iskolában május végéig heti egy alkalommal vol-

tak foglalkozások 90 perces tanórák keretében.
A kreatív szakemberek ismét párban dolgoztak,
így összesen három művész páros, azaz hat képzőművész (festő, szobrász) kezdte el a közös
munkát a tanárpárokkal (egy szaktanár, egy osztályfőnök). A programban összesen öt ötödikes
osztály tanulói vettek részt.

A PROGRAM
KIPRÓBÁLÁSÁNAK
HARMADIK SZAKASZA
2015 és 2018 között a Kreatív Partnerség program részt vesz az OECD CERI által életre hívott és
vezetett, 13 ország részvételével működő, az ún.
„A kreativitás és kritikai gondolkodás fejlesztése
és mérése osztálytermi környezetben” című nemzetközi kutatás-fejlesztési projektben. A nemzetközi projekt célja egy olyan formatív mérőeszköz
és az ezt támogató pedagógiai eszközrendszer
kidolgozása, amely egyrészt elősegíti a kreativitás és kritikai gondolkodás fejlesztését a tanítási-tanulási folyamatban, valamint lehetővé teszi,
hogy a tanárok mérni tudják az ez irányú tanulói
fejlesztés eredményességét. A projektelképzelés alapja, az a felvetés, hogy jelenleg az európai
osztálytermi gyakorlatban nem áll a pedagógusok
rendelkezésére egy olyan valid eszköz, amely lehetővé teszi az ilyen típusú méréseket, valamint
a legtöbb európai oktatási rendszer nem fordít
kellő figyelmet arra, hogy ezeket a készségeket,
képességeket láthatóvá, fejleszthetővé és mérhetővé tegye.

A magyarországi projekt tartalma és feladatai
Minden egyes ún. nemzeti szakmai team projektfeladata kettős. Egyrészt vállalja, hogy menedzseli a projektet, azaz biztosítja a projekt-résztvevő
oktatási intézményeket, tovább működteti a Kreatív Partnerség programot, segíti az OECD által
kidolgozott feladatsorok osztálytermi kipróbálását, gyűjti a kipróbálásról a tapasztalatokat, tanári visszajelzéseket, másrészt felveszi a bemeneti
és a kimeneti méréseket mind a kísérleti, mind a
kontroll iskolákban, elemzi a felvett adatokat, országjelentést készít, illetve részt vesz a formatív
mérőeszköz kidolgozásában.
A magyarországi projekt résztvevői és célcsoportja
A projekt megvalósításának feltétele, hogy általános iskola 3. és 7. évfolyamában, évfolyamonként
200-200 tanuló részt vegyen a kísérletben, valamint, hogy hasonló szocio-ökonómiai státuszú és
évfolyamra járó 200-200 tanuló kontrollként a bementi és kimeneti mérésnél mérhető legyen.
A projekt fókuszában mindkét évfolyamon a matematika áll, a kreativitás és kritikai gondolkodás fejlesztése
ezeknek a tanóráknak lenne a sajátja, a Kreatív Partnerség módszertanának és az OECD által kidolgozott
pedagógiai feladatok, eszközök segítségével.
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A KREATÍV PARTNERSÉG
PROGRAM ÉRTÉKELÉSI
KERETE
Az első kísérleti program értékelése főként az
eredeti brit Kreatív Partnerség program belső
értékelési mechanizmusát követte. Ennek során
a program elején a kreatív szakemberek ún. tervezési dokumentumot ( planning form ) készítettek, amely összevethetővé vált a program végén
általuk kitöltött ún. projektzáró dokumentum
( complition form ) adataival és a benne foglalt információkkal. Ezenkívül a program zárószakaszában minden egyes helyszínen kvalitatív vizsgálat történt, amely foglalkozás-megfigyelésekből,
részben strukturált intézményvezetői interjúkból,
strukturált tanár- és művészinterjúkból, továbbá
tanulói fókuszcsoportos beszélgetésekből állt.
Kiegészítve ezt a belső gyakorlatot a program
végén a T-Tudok (építve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet egész napos iskola programjának a
Komplex Művészeti Nevelés komponensében kifejlesztett tanulói kérdőívére) online kérdőívvel
érte el a részt vevő tanulókat, mellyel egyrészt
összegyűjtötte demográfiai adataikat, illetve a
programmal és az iskolával kapcsolatos észrevételeiket, másrészt egy 50 itemből álló tesztsorral
mérte a tanulók énképét, szociális kompetenciáit,
empátiáját és tanulási motivációját.
A második kísérleti program értékelése annyiban változott az első etap értékelési gyakorlatához képest,
hogy a program során bemeneti és kimeneti mérésekkel is nyomon követtük a diákok kompetenciá14

inak változásait. A gyerekeket kontroll- és kísérleti
csoportokra osztottuk, mértük olvasási és matematikai képességeiket, valamint szociális attitűdjeiket
(énkép, tanulási motiváció, empátia, szociális képesség). A program belső – kvalitatív – értékelése
2015 áprilisában történt meg a kreatív szakemberek
és a pedagógusok által kidolgozott és megtartott
matematika műhelyfoglalkozás megfigyelésével,
valamint az iskolavezetőkkel, a matematikatanárokkal, a kreatív szakemberekkel és a gyerekek egy-egy
csoportjával készített interjúk által.
A harmadik kísérleti program mérés-értékelési kerete egyrészt az OECD CERI program kutatási design tervét követi, másrészt megtartja az első két
pilot program belső értékelési gyakorlatát.

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
- NEMZETKÖZI MODELLEK
ÉS TAPASZTALATOK

Miként a bevezető tanulmányból kiderült, a motiválatlanság és alulteljesítés következtében az
iskolákból sokszor idejekorán kihulló fiatalok
nem rendelkeznek a munkavállaláshoz megfelelő
kompetenciákkal. A fentiekben vázolt problémaegyüttes azonban nem magyarországi sajátosság.
Napjainkban sok európai uniós tagállam iskolája
küszködik hasonló nehézségekkel; a tanulók körében tapasztalható alacsony motiváció és az ebből
adódó alacsony teljesítményszint Európa szerte
akut probléma, különösen a többségében szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat nevelő-oktató
intézményekben.

A program Magyarországon kívül sikeresen működik Norvégiában, Németországban, az Egyesült
Királyságban, Hollandiában, Svédországban, Csehországban, és Litvániában is. Az alábbiakban bemutatjuk egy-egy külföldi program sajátosságait.

LITVÁNIA 4
Litvániában a Kreatív Partnerség programot országos szinten vezették be, az elmúlt négy évben 138
iskolából 9000 diák vett részt benne, elsőtől tizenkettedik osztályig. A folyamat során több mint
1000 tanár képezte tovább magát a kreatív tanulás
területén, valamint 163 kreatív szakemberrel és 114
kreatív ügynökkel dolgoztak együtt.
2013-ban a Kreatív Partnerség résztvevői megalkották a Kreatív Iskola Manifesztumát, amelyben
lefektették a kreatív tanulás alapelveit, melynek
egyik célja az volt, hogy a szélesebb társadalom
körében is ismertté tegye a módszert.
A lefektetett alapelvek:
1. Értékelj minden diákot, egyedülálló személyiségét, egyéni képességeit, adottságait és elvárásait.
2. Ismerd el érzéseit – ismerd fel, fogadd el, és
reflektálj rá.
3. Kérdezz, ahelyett, hogy állítanál, és ne csak a
helyes válaszokat jutalmazd – ösztönözd, bátorítsd és értékeld a kérdésfelvetéseket.
4. Engedd szabadjára a diákok kíváncsiságát –
hagyd, hogy az ötletek szabadon szálljanak és
gazdagítsák a tanulók képzeletét.
4 http://www.kurybinespartnerystes.lt/en.php

5. Gondolkozz az osztályterem, iskola, tankönyv határain kívül – teremtsd meg az inspiráció új helyeit.
6. Taníts és tanulj az egész testet szem előtt tartva. Légy aktív és ösztönözd a felfedezést minden érzékszervvel – látással, hallással, szaglással, érzékeléssel és ízleléssel.
7. Merj próbálkozni – értékeld az erőfeszítést, és
hagyj időt arra, hogy reflektálj a tanultakra, akkor is, ha a dolgok nem a terv szerint haladtak.
8. Gyakorold az együtt létezés és változás művészetét.

NÉMETORSZÁG 5
2011–2015-ig folyt Hamburgban a kulturális iskolák (Kulturschule) hálózatának kialakítása a CCE
és a Gabriel Fink Stiftung alapítvány összefogásával. Az öt évig tartó programban nyolc, igen
különböző jellegű iskola vett részt. A kulturális
iskolák célja, hogy a művészeti oktatás/képzés
az iskolai hétköznapok a tanulás szerves alkotórészévé váljon, és minden tanulónak biztosítsa
a kultúrához való „hozzáférést”. Célja továbbá a
művészeti módszerek alkalmazása más tárgyak
oktatásában (matematika, biológia, német) is,
hogy a tanulók az új ismereteket minden érzékszervükkel könnyebben fogadhassák be. A koncepció szerint a kognitív képességek és készségek mellett a kulturális iskola kialakítja és erősíti
az alkotói és kreatív kompetenciákat, és a tanulók önbizalmat kapnak saját alkotói tevékenységükhöz.
5 http://www.creativitycultureeducation.org/kulturschule-hamburg-germany
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A projekt előkészítésekor a résztvevő iskolák segítséget kaptak a tervezési és fejlesztési szakaszban, hogy mind megtalálják saját arculatukat
a programban. A folyamat során megvizsgálták,
hogy mi a kiindulási pontja az adott iskolának. Mik
az erősségei és a problémái? Merre induljanak a jövőben? A tervezésbe természetesen bevonták az
iskolák vezetését és teljes tantestületét is.
A projekt több célt tűzött ki maga elé – például a
hátrányos helyzetű, sérült és beteg gyermekek és
fiatalok integrálásának javítását –, de célként szerepel a tanulók és tanárok közötti kölcsönös elfogadás növelése, és az iskolák arculatának javítása is.

CSEHORSZÁG

6

2010-ben alakult Csehországban az Egyesület a
Kreatív Oktatásért (Assosiation for Creativity in
Education), azzal a céllal, hogy támogassa a művészet és az oktatás, valamint a művészek és a pedagógusok együttműködését. Ennek az egyesületnek a közreműködésével indult el 2013-ban három
prágai iskolában (összesen 7 osztályban) a Kreatív
Partnerség pilot program, melynek fő célkitűzése
az esélyegyenlőség megteremtése volt az oktatásban. A program 2015 februárjában zárult le, az
egyesület kitűzött célja, az eredmények kiértékelése után a program nemzeti szintűvé fejlesztése.
6 https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy7-rUkNbKAhXIlCw
KHV1XDUwQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.sozialmarie.
org%2Fprojekte%2Fcreative_partnerships_for_equal_opportunities.3586.html%3FdownloadType3586%3Dpdf_en%26do
wnloadFile3586%3D7570&usg=AFQjCNG1bHjZH1rG83W3uf8PTGXjhlVxw&sig2=c4jWs68iUvGRryuT4nX8IQ
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Az alábbi táblázat bemutatja, hogy mik voltak a kulturális iskolák hálózatának fejlesztési céljai a 20112014 közötti időszakban:

Az iskola feladata

Fejlesztési szintek
Szervezeti fejlesztés

Konkrét megvalósítások

Színhelyek/termek rendelkezésre bocsátása a kulturális eseményekhez.

Tantermek, szünetre alkalmas terek, tanári szobák létrehozása
történik.

Az iskolavezetés az iskolai profil kialakítása szerint súlyozza a
fejlesztést. Az iskolavezetés támogatja a koncepcionális munkát,
ez is munkaidőnek számít.

Az iskola vezetősége megbíz egy projektcsoportot, és tevékenyen segíti a kulturális projekt koncepciójának megvalósítását.

Az iskolai hétköznapok ritmust kapnak a kulturális iskolák koncepció szellemében.

Feloldani a 45 perces „taktust”, integrált oktatás keretében művészeti
célú tevékenységet művészeti célú tevékenységet végezni.

A projektvezérlés alapvető eleme a saját értékelés. Alapja a projektvázlat, amely iskolánként és iskolaévre individuálisan lebontja
a célokat.

Az iskola alkalmas anyagban, adott esetben minőségi keretben
állapodik meg.

Az együtt tanulásra, részvételre és az erősségekre összpontosító
kultúra alakul ki. A kulturális sokszínűség esélyként hasznosul.

Életvilágra orientált tanulási formák és tapasztalási területek
minden gyermek és fiatal számára. „Egy okos városnak szüksége
van minden tehetségre.”

Oktatásfejlesztés

A tanulók személyiségfejlesztése a kognitív képességek és készségek mellett erőteljesen az alkotói és kreatív kompetenciákra
irányul.
A kulturális-esztétikai kínálat sokrétű a projektmunka során,
nemcsak a művészeti tárgyakban.
A művészeti-szakmai oktatás magasan képzett szakemberekkel,
rendszeresen történik.
A participáció, beleszólási jog érvényesítése minden szereplőre
érvényes.
A tervezett intézkedések egymással összhangban vannak, és az
iskolai tantervben vannak lefektetve.
Oktatási partnerségek iskolán kívüli kulturális partnerekkel
szerződés formájában is megköttetnek.

Kreativitás, egyéni kezdeményezőkészség, önbizalom és empátia; a tanulás holisztikusan társul művészi tevékenységekkel (pl.
képzőművészet, zene, tánc).

A tanulás saját irányítással, cselekvésközpontúan történik.
A művészet a tanulás és kutatás eszközévé válik. Változik a
tanár-diák szerep. Saját tanulói munkacsoportok lesznek az iskolai kultúra szereplői.

Iskolai és iskolán kívüli partnerek együttműködnek. A projektet
érintő csapatmunkában tanulók, tanárok, szülők is részt vesznek.
(Az iskola mint koprodukció.)
Az ajánlások minden tanulóhoz szólnak, adott esetben akár évfolyamokon és tantárgyakon átívelve.

A városrész és város hálózatosítása. Hosszú távú együttműködés
fel- és kiépítése. Hozzáférés lehetősége a kulturális kínálathoz. Új
tanulási helyszínek integrálása.

Személyi fejlesztés
Megváltozik a pedagógiai felfogás gyakorlata, és maguk az oktatók is nyernek kulturális-esztétikai tapasztalatokat.

A továbbképzési és tanácsadási lehetőségekkel igény szerint
élnek. A tanulói kompetenciák elismerésének alternatív formáit is
bevezetik.

A pilot program kiemelten fókuszált a sajátos nevelési
igényű, tanulási és magatartási problémákkal küzdő,
családi hátterét tekintve hátrányos helyzetű tanulók
iskolai beilleszkedésének és hatékonyabb oktatásának támogatására. A program két alappillére:

A projekt célja az volt, hogy életszerűbbé tegye
a diákok számára a matematikai és gazdasági fogalmakat, ezzel motiválva őket a megértésre, és
csökkentve a csoporton belüli különbséget a foglamak elsajátításában. Cél volt továbbá a diákok
magabiztosságának növelése, és a kellemes közösségi hangulat kialakítása az osztályteremben.

petenciák kifejlesztésének segítése, a diákokban rejlő tehetség kibontakoztatása, valamint
a diákok támogatása a közoktatás keretei között való boldogulásban
az SNI-s diákok motivációjának és karrier-aspirációinak támogatása a művészek és kreatív
szakemberek osztálytermi munkába történő
bevonásával
A két pontban bemutatott általános célkitűzésen túl
a program kezdetén minden iskola kitűzött egy számára elérendő célt, majd ennek figyelembevételével
alkották meg a pedagógusok és a művészek a probléma megoldásának koncepcióját, az osztálytermekben alkalmazott megközelítést és feladatokat.

A program a kreatív gyakornokokkal tartott motivációs beszélgetéssel indult, majd a diákok elkezdtek közösen ötletelni a feladat megvalósításán. Hogy inspirációt, ötleteket merítsenek, a
csoport ellátogatott egy igaz óvodába, és egy
területre, ahol új óvodát terveztek építeni. A tanulóknak ezután meg kellett tervezniük az óvoda
épületét (matematikai skálát használva), és megrajzolni az azt körülvevő kertet. Úgy kellett megtervezniük a személyzeti szobát, hogy az megfeleljen minden törvényi előírásnak, és intézményi
költségvetést is terveztek, megjelölve a fizetések
szintjét. Végül minden csoport prezentálta az ötletét a többieknek.

NORVÉGIA

Az utólagos értékelés szerint a projekt hatására a tanárok jobban megismerték tanulóikat, sok
esetben új oldalát fedezték fel képességeiknek, és
inspirációt merítettek a programból, hogy új tanítási módszerekkel kísérletezzenek. A diákok öszszekovácsolódtak a csapatmunkában, támogatóak
lettek egymással szemben, és befogadóbb lett az
osztályközösség.

támogatás nyújtása a bevont művé• speciális
szek részéről az SNI-s diákok felé, a kulcs-kom-

•

7

A norvégiai Oppland városában 2015 januárja és
májusa között működött egy szakiskolai program,
amely során a csoportokba osztott diákoknak meg
kellett tervezniük „álomóvodájukat”. A munkát a
pedagógusok mellett kreatív gyakornok és ügynökök segítették.
7 http://www.creativitycultureeducation.org/wp-content/uploads/Case-studies-exploring-the-competencies-of-artists-andcreative-practitioners.pdf
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A. A KVALITATÍV
KUTATÁS EREDMÉNYEI

Jelentésünkben a 2015 tavaszán három pécsi iskolában lefolytatott Kreatív Partnerség programot értékeljük.
A részvételre kiválasztott három általános iskola
a 2014. február és június között folytatott Kreatív Partnerség kísérleti programban is résztvevő
hat iskola között is szerepelt.
A megvalósítás februárban kezdődött, minden
iskolában egy-egy ötödikes osztályban. Május
közepéig heti egy alkalommal zajlottak a foglalkozások. Az angol és a magyar programgazda,
április végén végiglátogatta az iskolákat, ahol
megfigyelték a kreatív szakemberek és a pedagógusok által kidolgozott matematika műhelyfoglalkozásokat, és külön-külön beszélgettek
az iskolavezetőkkel, a matematikatanárokkal, a
kreatív szakemberekkel és a gyerekek egy-egy
csoportjával. Ezen kívül alkalmuk volt megfigyelni az egyik kontrollosztályban egy tapasztalt
matematikatanár által vezetett órát, amelynek
tervezésében nem vettek részt a kreatív szakemberek.
A Kreatív Partnerség Enquiry School programja
A pécsi Kreatív Partnerség program a CCE által
kidolgozott és Angliában indított Enquiry School
(Nyomozó iskola) program mintájára készült.
Az Enquiry School a Kreatív Partnerség prog18

ramok két nagy válfaja közül az egyik (a másik
a Change School – Változtassuk meg az iskolát!
– program). Ennek keretében az iskola több héten keresztül egyetlen problémára összpontosít.
A Change School program sokkal hosszabb (általában két-három éves) lefutású, több projekt
megvalósítására ad lehetőséget az adott iskolán
belül, és célja, hogy jelentős változásokat segítsen elő az intézményi kultúra és gyakorlat terén.
A Kreatív Partnerség programhoz való csatlakozásuk előtt az iskolák először meghatározzák
azokat a konkrét szükségleteket vagy problémákat, amelyekre a programnak irányulnia kell.
E problémák igen változatosak, az első osztályosok gyenge beszéd- és szövegértési készségétől
a hatodikosok rossz matematika osztályzatain
és a tizedikesek gyenge fizikatudásán keresztül a fiúk iskolaudvari viselkedéséig. A 2014-es
program a pécsi iskolákban tanórán kívüli tevékenység formájában zajlott: a gyerekek délután,
a tanítást követően vettek részt a tanuláshoz
kapcsolódó tevékenységekben. Ahogy fentebb
jeleztük, a jelentésünk tárgyát képező kísérleti
programban minden projekt az ötödik osztályosok matematikatanulásához kapcsolódott.

19

B. AZ ÉRTÉKELÉS
KIALAKÍTÁSA
1. Bevezetés
Az angliai Kreatív Partnerség programot jelentős
mennyiségű kutatás támasztja alá. A kezdeti időszakban végzett kutatások azt igazolták, hogy
a program valóban mérhető javulást idézett elő
a tanulók eredményében, magatartásában és motiváltságában. A későbbi kutatások részletesen
elemezték, hogy a programok miért és hogyan érik
el ezeket a hatásokat. Ezen kívül számos szakirodalmi elemzés is született, továbbá a kutatások
új hatástipológiát hoztak létre, és újradefiniáltak
egyes fogalmakat.
A pécsi Kreatív Partnerség program értékelése is
az angliai kutatásokból kialakított logikai modellen alapul: mintegy nagyítólencsén keresztül vizsgálja a pécsi Kreatív Partnerség program hatását.
Először azonban fontos tisztázni a CCE szemléletmódja mögött húzódó logikát.
2. Miért válik be a Kreatív Partnerség?
A CCE kutatásai azt mutatják, hogy a Kreatív Partnerség programok azért sikeresek, mert a sok iskolában megszokottnál jóval kevésbé parancselvű
és vezérelt nevelési gyakorlatot valósítanak meg.
Ez derül ki részletesen a CCE megbízásából készített The Impact of Creative Partnerships on the
Well-Being of Children and Young People című
tanulmányból, melynek szerzői Ros McLellan, Maurice Galton, Susan Steward és Charlotte Page
(Cambridge University, 2012). A tanulmány rész20

letesen áttekinti a főbb neveléselméleti irányzatokat, különös tekintettel az öndeterminációs elméletre (self determination theory, SDT) (Deci and
Ryan, 1985). Az öndetermináció elmélete szerint,
ha a tanulók úgy érzik, hogy megvannak a megfelelő képességeik ahhoz, hogy megértsék a tanulást, meg is fogják érteni.
„Az SDT szerint az ember veleszületett igényei közé tartozik a kompetencia (vagyis az az
érzés, hogy társas környezettel való interakcióban hatékonyak vagyunk), az autonómia
(vagyis hogy magatartásunkat mi magunk szabályozzuk), és a másokhoz való kapcsolódás
(vagyis az összetartozás, a közösséghez tartozás érzése). Ezeken a tulajdonságokon alapul a
Kreatív Partnerség programok legfőbb célja is.”
(McLellan et al. , 2012:i).
Ezzel szemben sok iskolában a pedagógia „alapértelmezése” az ismeretközlés. E szemléletmód
szerint az órákat az ismeretek elsajátítása köré
kell tervezni, majd pedig vizsgálni (tesztek, dolgozatok, stb. segítségével), hogy a tanóra elérte-e
célját. Ha ez a gyakorlat válik általánossá az osztályban, a tanárok könnyen hajlanak arra, hogy rávezető stratégiákkal a helyes válasz felé tereljék a
tanulókat. Az uralkodó pedagógiai módszer az ‘irányított megbeszélés’ lesz, aminek viszont kétféle
negatív hatása is van a tanulókra. A kevésbé tehetséges tanulók nagymértékben a tanárra hagyatkoznak, hogy rávezesse őket a helyes válaszra, s a
tanár által teremtett struktúra nélkül nem képesek
reprodukálni a tanulási folyamatot. A tehetségesebb tanulók ezzel szemben demotiváltak lesznek,
mivel az így kieszközölt helyes válasz nem jelent

számunkra elégedettségélményt – ha a tanár elég
sok célzással úgyis nyilvánvalóvá teszi, mi a helyes
válasz, ugyan minek strapálják magukat?
A tanulók a velük készített interjúk során világosan meg tudják fogalmazni, hogy miért szeretik, és
miért nem szeretik az egyes pedagógiai stílusokat,
módszereket. Ez kiderül egy angliai iskola két jó tanuló nyolcadikosával készített interjúból is:
Tanuló 1: Utálom a természettudományt. 8
Kutató:
Miért utálod?
Tanuló 2: …Hát mert egy csomót kell írni...
Tanuló 1:
Igen, állandóan csak körmölünk. Vagy
a tábláról kell másolni, vagy a munkalapokról.
Tanuló 2: Hatezer dia, másoljuk le mind.
Tanuló 1: És egész félévben nem is csináltunk
semmi gyakorlati dolgot.
Tanuló 2: Plusz minden héten tesztet írunk.
Tanuló 1: Ja, semmi mást nem csinálunk, csak
kimásoljuk a könyvet. – Tuti, hogy senki nem
fogja ezek után még egyszer elővenni.
(McLellan et al., 2012: 154).
Ez a módszer a tanulók autonómiaérzete ellen hat,
mert nem úgy élik meg, hogy a magatartásukat saját maguk determinálják. Ehelyett azt tapasztalják,
hogy a magatartásukat kívülről vezérlik, mintegy
kiprovokálják, nem pedig saját egyéni determinációjuk, kíváncsiságuk és örömük diktálja. A kíváncsiságot, érdeklődést, örömérzetet tendenciózusan elnyomják, míg végül teljesen el is tűnnek a
tanulási folyamatból.
8 Az angolszász oktatási rendszerekben a természettudomány
tantárgy keretében integráltan tanítják a fizikát, kémiát és biológiát. (A fordító megj.)

A gyerekek ezzel nagyon is tisztában vannak.
A következő, szintén angliai interjúrészlet világosan jelzi a frusztrációt:
Kutató: Mit akarsz, mit csináljon a tanár?
Tanuló 1: Azt akarom, hogy magamtól csinálhassam, amit kell. Én akarom csinálni. Ha a tanár
folyton segít, akkor nem is mi dolgozunk. Pedig
nekünk kell tanulni.
Kutató: Magadtól szeretnéd csinálni, még akkor
is, ha esetleg elrontod vagy hibázol? Ezt szeretnéd?
Tanuló 1: Igen. Mert akkor minek járunk iskolába, ha a tanár mindig segít? Azért járunk iskolába, hogy magunktól tanuljunk, nem azért, hogy
folyton csak segítséggel.
(McLellan et al., 2012:88)
A Kreatív Partnerség révén a CCE azt a fajta tantermi gyakorlatot kívánja előmozdítani, amely a
kutatók szerint:
„választási lehetőséget nyújt, lehetőséget ad
az önirányításra, informatív és nem korrektív
visszajelzést ad (vagyis a tanuló önálló gondolkodását ösztönzi ahelyett, hogy megadná
a helyes választ), erősíti a belső motivációt,
az autonómia és önhatékonyság érzését.”
(McLellan et al. , 2012:8)
Ezt a szemléletet testesítik meg a kreatív szakemberek, akiket a CCE bevon a tantermi folyamatokba, mint az alábbi interjúrészletből is kiderül:
Kutató: Hát (megnevezi a kreatív szakembert),
ő is olyan, mint a tanárok?
Tanulók: (kórusban) Nem!

Kutató: Mi az, amiben más?
Tanuló: Hagyja, hogy mi hozzuk meg a fontos
döntéseket.
Kutató: És erről mit gondoltok?
Tanuló: Először elég ijesztő volt, mert mi van, ha
elszúrjuk (a többi tanuló egyetértően bólogat)
Kutató: De a végén minden rendben ment?
Tanuló: Igen, és az olyan fantasztikus érzés, mint
egy varázslat. Az ember ilyen melegséget és
büszkeséget érez belül. (Egyetértő bólogatások).
(McLellan et al., 2012:17)
A Kreatív Partnerség keretében – az SDT-vel összhangban – a tanulókat arra ösztönzik, hogy merjék
vállalni a kockázatot, legyenek önálló, autonóm
tanulók, akik nagyfokú választási szabadsággal határozhatják meg nemcsak a munkájuk tartalmát,
hanem a munkamódszereiket és az eredmény bemutatásának formáját is. Így a motiváció jelentős
mértékben belsővé válik, az eredmény pedig úgy
alakul, ahogyan azt az elmélet megjósolta. McLellan és munkatársai azt tapasztalták, hogy a Kreatív
Partnerség programjaiban részt vevő tanulóknál:
„Nőtt az önbizalom, fejlődött az önirányítási képesség, erős volt a közösséghez tartozás érzése, és a tanulók egyre több jelét mutatták, hogy
képesek rugalmasan kezelni az akadályokat.”
(McLellan et al. , 2012:165).
Milyen változásokra van szükség a tanítási gyakorlatban ahhoz, hogy a tanulókban végbemenjen ez a változás? Pat Thomson, Christine Hall,
Ken Jones és Julian Sefton Green a Signature Pedagogies című könyvükben (Nottingham University, 2012) definiálják azokat a nevelési sajátossá21

gokat, amelyeket a Kreatív Partnerség bevisz az
iskolákba, hogy azok a tanárok, akik maguk is a
fentiekhez hasonló javulást szeretnék elérni diákjaik eredményében, megértsék, elsajátítsák és
alkalmazzák a módszert.
Thomson és munkatársai (2012) számba vették a
kreatív szakember legfontosabb pedagógiai sajátosságait. Úgy találták, hogy:
„…a Kreatív Partnerség programok olyasmit
tudnak nyújtani – események, tevékenységek, asszociációk, beszélgetések, értelmezési folyamatok révén –, ami hozzásegítette a
gyerekeket és fiatalokat, hogy saját maguk
választotta cselekvéseikből új szemszögből
értsék meg, hogy kik, mire képesek most, és
mire lehetnek képesek a jövőben. Ez a fajta
tanulás erősen társas jellegű, és nagymértékben függött attól, hogy a kreatív szakemberek
és a pedagógusok hogyan tudtak együtt egy
átmeneti és törékeny teret/időt kialakítani az
iskolán belül, ahol lehetséges volt másképp
együtt lenni/dolgozni/tudni/élni.”
(Thomson, et al. , 2012:7).
A kutatók szerint a sikeres Kreatív Partnerség
programok éppen ezt a „teret” hozták létre az iskola világán belül: ahol új, más létezési és kapcsolódási módokat lehetett gyakorolni. Egyes
esetekben a terek erre kijelölt fizikai teret jelentettek – az iskolaépületen belül, vagy az udvaron,
sportpályán –, amely a Kreatív Partnerség program színteréül szolgált. Máshol a Kreatív Partnerség projekteket egy adott napon vagy hét során
valósították meg. Voltak olyan projektek, amelyek a hagyományos tantervvel párhuzamosan
22

folytak. Létezésük során a specifikus tér/idő viszonylag függetlenek voltak, nem úgy működtek,
mint az iskola többi része; a tanulók és pedagógusok viszonylag szabadon kísérletezhettek bennük: másképp beszéltek, tanítottak, tanultak és
értékeltek. A szülőkkel és a tágabb közösséggel
is újfajta kapcsolatok alakultak ki. Ezek a tapasztalatok általában visszaáramlottak az iskolába az
ideiglenes tér/idő bezárását követően is. Azok az
iskolák, ahol a kreatív foglakozások jobban beágyazódtak, permanens teret/időt alakítottak ki
egyes tantárgyak keretében vagy tantárgyak között, ahol egy-egy évfolyam rendszeresen vett
részt tanításon kívüli tevékenységekben, amelynek során a tanárok és a kreatív szakember a rutintól merőben eltérő módszerekkel dolgoztak.
A kutatások rávilágítottak a Kreatív Partnerség
gyakorlatának számos átfogó tulajdonságára. Először is, minden esetben megfigyelhető volt, hogy
az órákat a programok hatására másképp szervezték és másképp folyt a tanítás is:

Kreatív Partnerség programokat nagyfokú
• Amobilitás
jellemezte – tanárok és diákok egy-

aránt sokat mozogtak a tanteremben, kimentek az osztályteremből, még az iskolából is.
A tanulókban megbíztak, csoportokban dolgoztak felügyelet nélküli területeken, tároló
szekrényeket használtak, s ha a feladat úgy kívánta, hogy máshova menjenek, ezt rutinszerűen megtették.

volt a rugalmas időkihasználás is,
• Jellemző
mivel a rendes tanítási időből jelentős blokkokat hasítottak ki a program számára.

Partnerség programok másképpen
• AálltakKreatív
a bevonás kérdéséhez. Nem úgy tekin-

tették, hogy egyes gyerekeknek különleges nevelési igényeik vannak, amelyeket figyelembe
kell venni és a tanítási módszereket bizonyos
mértékben hozzájuk kell igazítani (általában a
feladatok nehézségi fokának leszállításával).
A kreatív szakemberek abból indultak ki, hogy
minden gyereknek és fiatalnak vannak ötletei
és kreatív készségei, és képes a részvételre.

Kreatív Partnerség tevékenységek általában
• Aértelmes
választási lehetőségeket adtak a ta-

nulóknak. A kreatív szakemberek improvizáltak,
ehhez a tanulók szolgáltatták az ötleteket. Megtárgyalták, milyen tevékenységeket válasszanak.
Ezek a pedagógiai módszerek gyakran nemcsak
az egyénnek tették lehetővé, hogy megválassza,
mit akar csinálni, hanem a csoport vagy az egész
osztály számára is valós választást jelentettek.

kreatív szakemberek puszta jelenlétükkel
• Akönnyedséget
vittek az általában konzervatív

iskolai környezetbe. Nagyon sok kreatív tevékenységet kísért nevetés, móka, játék. A kutatók szerint az általuk megfigyelt játékok szándéka és hatása mélységesen komoly volt. Az
eszkábálás, kísérletezés, teremtés, az ötletek
kipróbálása, s mindez humorral, a bomlasztó
szándék, a kérdezősködés és szelíd gúnyolódás
mellett a tanulási tevékenység pontosan olyan
értelmes lehet, mint csendes tűnődés közben.

A „magas teljesítményű”, vagyis jól funkcionáló
tanuló fogalmának segítségével megvilágítható,
miért hat ez a szemlélet ilyen pozitívan a tanulók

részvételére és tanulási eredményére. Ezt a legfontosabb következtetést szűri le a The Impact of
Creative Partnerships on the Well-Being of Children and Young People tanulmányban Ros McLellan,
Maurice Galton, Susan Steward és Charlotte Page
(2012). A Kreatív Partnerség program értékelése
során rámutatnak, hogy a tanuló „magasan teljesít”
az olyan oktatási közegben, ahol maga is a tanulás
alapvető forrása, s ahol a mobilitás, az érzelmek,
a csapatmunka és a kockázat a tanulási folyamat
szerves részét képezik. Az ilyen jellegű oktatásban
a gyermek egész lényével tapasztalja meg a tanulási élményét – a tanulás tehát nem csupán mentális folyamat, hanem olyasvalami, ami testüket, érzelmeiket, társas készségeiket is megmozgatja. Ez
a fajta „magas teljesítmény” a gyermekben a jólét
érzését alakítja ki, ami pedig a sikeres tanuláshoz
szükséges a reziliencia és a magabiztosság alapja.
E gyakorlati módszerek hatékonysága abban rejlik,
hogy közvetlenül hatnak a tanuló kompetencia-,
autonómia- és összetartozás-érzésére. Támogatják
a fenntartható tanulás két fontos forrását: az aktivitást és a motivációt. Ezért tapasztalták azt a kutatók, hogy a Kreatív Partnerség-iskolákban a tanulók jobban bevonhatók, jobb a magatartásuk és
jobbak az eredményeik is. Maurice Galton szerint:
„Ebben az oktatási progressziós modellben a
gyerekek a mások által már ismert tudás elsajátításától továbblépnek arra a szintre, ahol e
tudást képesek adott kereteken belül rendezni,
majd eljutnak odáig, hogy túl sok segítség nélkül, saját gondolkodási folyamataikra támaszkodva saját egyéni kereteket tudnak létrehozni
vagy meglévő kereteket átrendezni.”
(Galton, 2007:5-6).
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3. A pécsi Kreatív Partnerség program értékelésének struktúrája
A pécsi Kreatív Partnerség program értékelése során a fenti logikai modell alkalmazásával az alábbi
kérdésekre kerestünk választ:

1. Először is, az iskolákban megvalósított projek-

tek során létrejött-e az iskola világán belüli különleges „tér”, ahol a létezés és kapcsolódások
másféle módozatait gyakorolhatták a résztvevők? Merészek és láthatóak voltak az egyes tevékenységek? Valódi választási lehetőségeket
biztosítottak a tanulók számára nemcsak a tartalom, hanem a követendő eljárások tekintetében is? Az idő/terek az iskola szokásos működésétől viszonylag függetlenül működtek, a
tanulók és pedagógusok szabadon kísérletezhettek bennük, kipróbálhattak-e új beszéd-,
tanítási, tanulási és értékelési módokat?

2. Másodszor, ösztönözték-e a tevékenységek az

együttműködést és csapatmunkát? A tanulók
autentikusnak érezték-e őket? Rugalmas volt a
tér és idő fel- és kihasználása? Jellemző volt
a tevékenységekre a kihívás, a bevonás és a fizikai mobilitás? A tevékenységek tervezésénél
és végrehajtásánál centrális szerepet kaptak-e
a gyerekek saját tapasztalatai, képességei és
értelmezései?

3. Harmadszor, amennyiben a projektek magukon

viselték ezen sajátosságokat, létrehoztak-e érzékelhető változást a tanulók magatartásában
és tanulási teljesítményében? Konkrétan: javult-e a tanulók magatartása és motiváltsága?
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Volt-e érzékelhető javulás a belső motiváció,
az autonómia és az önhatékonyság területén?

4. Negyedszer, az eredmények hatására a peda-

gógusok hajlottak-e arra, hogy ezt a gyakorlatot kipróbálják a tanítás és tanulás más területein is? A tanárok képesek voltak-e bevinni
a kreatív szakemberek által vezetett kreatív
gyakorlatokat a saját tevékenységükbe?

C. A KREATÍV PARTNERSÉG
PÉCSI MATEMATIKA KÍSÉRLETI PROGRAMJÁNAK HATÁSA
1. A kontrollosztály

Az értékelés keretében lehetőségünk volt mindegyik ötödik osztály matematikaóráját megfigyelni.
A gyerekek minden osztályban ugyanazt a matematika anyagot tanulták, mint a Kreatív Partnerség
program résztvevői. A kontrollosztályokban tanító tanár nem kapott óratervezési és óravezetési
módszertani segítséget a kreatív csapattól. Bár
egyetlen osztály alapján mindig veszélyes túl sok
következtetést levonni, a kontroll kiválasztásakor
az órát „tipikus” matekóraként aposztrofálták az
értékelőknek, ahol a standard matematika tantervet követik. A gyerekcsoport gyengébben tanulónak volt mondható. Az órán számos módszertani
elem volt megfigyelhető:
tanár gondosan megtervezte az
• Aórát,tapasztalt
sok feladattal, tevékenységgel és magyarázattal.

fő célja az volt, hogy a rendelkezésre
• Aállótanár
időn belül az óratervnek megfelelően le

•
•
•

tudja vezetni az órát.
A gyerekek előre meghatározott kis csoportokban ültek asztalok körül. Az órai munkájuk alapján
nyilvánvaló volt, hogy az egyes csoportok tudásés készségszintje jelentősen eltér egymástól.
Egyes feladatoknál a gyerekeknek lehetőségük volt a teremben mozogni. Például az egyik
feladatnál minden tanuló kapott egy számkártyát, és növekvő számsorrend szerint sorba
kellett állniuk.
A gyerekek egyes feladatokat csoportmunkában oldottak meg.

Bár a gyerekek jól viselkedtek és az órára összpontosítottak, kevés jele mutatkozott annak, hogy
a tanulók többsége valóban mélységében megértette az óra tárgyát képező matematika anyagot.

folyamatosan a tanár beszélt, alig ha• Szinte
gyott lehetőséget a gyerekeknek, hogy közbe-

•
•
•

szóljanak.
Az óra erősen irányított volt, a gyerekeknek új
instrukciók és magyarázatok folyamatos özönére kellett reagálniuk.
A tanár sokszor maga válaszolta meg a feltett
kérdést, így nem derült ki, hogy vajon a tanulók maguktól is meg tudták volna-e adni a választ, ha a tanár hagy rá időt.
A tanár továbblépett a következő tevékenységre, magyarázatra, feladatra, még mielőtt
egyértelműen kiderült volna, hogy a tanulók
megértették-e a magyarázatot vagy azokat a
matematikai fogalmakat, amelyeket az adott
órán kellett elsajátítaniuk.
25

és feladatok nagyon elvontak voltak,
• Anempéldák
kapcsolódtak a gyerekek tapasztalatai-

hosszabb foglalkozáshoz, és kezdetben voltak magatartásproblémák. Az egyes iskolákban
tanulók eltérő sajátosságai is befolyásolták,
hogy mennyire volt a hosszabb tanóra sikeres. Például a C iskolában a kísérleti osztályban
részt vevő 11 tanuló közül 9-nél van valamilyen
„megállapított” fogyatékosság, és ebben az
esetben a tanulók összpontosító képessége
sokkal korlátozottabb volt.

hoz, kérdéseihez és megfigyeléseihez.

Összességében az volt a benyomás, hogy a tanár
a tanterv teljesítéséhez szükséges ütemben adja
le az anyagot, olyan feladatsorokkal, amelyekből
kiderül, hogy a tantervet teljesítették, ám kevéssé
próbál meggyőződni arról, hogy ténylegesen végbement-e a tanulás. A tanulók többsége az órán
összezavart, bizonytalan benyomást keltett; előfordult, hogy egy-egy tényt el tudtak ismételni, de
kevés jelét adták annak, hogy a körüljárt matematikai fogalmakat valóban megértették.

órák tervezése során a tanárok és a mű• Azvészek
gondosan ügyeltek arra, hogy minden

A kísérleti programban résztvevő iskolákban látott
matematikaórákat a fenti kontrollórával összehasonlítva értékeltük.
2. Tér teremtése az újfajta munka, beszélgetés,
gondolkodás és értékelés számára
Mindegyik megfigyelt órából, valamint a kísérleti
programban részt vevő kreatív szakemberekkel
és pedagógusokkal folytatott megbeszélésekből
világosan kiderült, hogy új munkamódszerek, újfajta beszélgetés, gondolkodás és értékelés került
bevezetésre. Ennek számos megnyilvánulása volt:

•
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A tanárok és a kreatív szakemberek kísérleteztek a foglalkozások hosszával. A legsikeresebb
esetekben az óra 90 perces volt, és mindvégig sikerült a gyerekeket lekötni, figyelmüket
az órai eseményekre irányítani. Ugyanakkor
az is megfigyelhető volt, hogy a gyerekeknek
időre volt szükségük, hogy hozzászokjanak a

•

foglalkozáson legyen idő a „közösségépítésre”.
Az A iskolában például az óra a következő aszszociatív gyakorlattal kezdődött: A gyerekek
körben álltak és mindenki kihúzta valamelyik
osztálytársa nevét egy kalapból. Ezután minden tanulónak meg kellett mondani, hogy az
általa húzott társa milyen virág lenne, és miért
pont az. Mindegyik tanuló nagylelkű volt a virágválasztásnál és az indoklásnál is – mindez
pozitív légkört teremtett az osztályban. Ezen
kívül minden gyerek egyéni figyelmet kapott a
csoport egészétől. Az egyes gyerekek egyedi
voltára és sokszínűségére épülő osztályközösség a kooperatív, minden gyereknek kibontakozási lehetőséget biztosító tanulási környezet igen fontos eleme.
Valamennyi megfigyelt óra és a többi óráról
készült leírás is arról tanúskodott, hogy az osztálytermen belüli és azon kívüli teret rugalmasan és ötletesen használták ki. Mindegyik pedagógus arról számolt be, hogy a több mozgással
járó matekórákon javult a tanulók koncentrálóképessége és tanulási teljesítménye. A C isko-

lában a gyerekek nagy csomagolópapír lapokat
kaptak, és az volt a feladatuk, hogy rajzolják
körül az egyes testrészeiket, majd mérjék le
őket, és a méreteket különféle számításoknál
használják fel. Az egyik kislány, aki általában
kivonta magát a matematika órai tanulásból
igen lelkesen mélyült el ebben a feladatban, és
rendkívül invenciózusan próbálgatta, hogyan
tudná leginkább megoldani. Saját kíváncsisága
és képzelőereje segítségével körül tudta járni
a fogalmat.

megfigyelt órák mindegyikén volt idő a ha• Atékony
reflektív tanulásra. Egyes esetekben a
gyerekek az egész osztály kedvéért elismételték, hogy mit végeztek a kiscsoportos munka
során, ezáltal erősödött a bevésés és a főbb
fogalmak megértése. Ezekből a megbeszélésekből általában kiderült a tanár számára, hogy
mennyi tanulási folyamat zajlott le, és mi az,
amit a későbbiek során még meg kell erősíteni.
A megbeszélések is hozzájárultak az osztályközösség építéséhez. Érdekes volt megfigyelni, hogy a B iskolában egy viszonylag nagyobb
létszámú osztály (22 tanuló) is képes volt a reflektív megbeszélésre anélkül, hogy elkalandozott volna a figyelmük.

3. Jellemző volt-e a tevékenységekre a kihívás,
az együttműködés, az autentikusság, a bevonás, a mobilitás és a rugalmasság?

tevékenységek azt tükrözték, hogy terve• Azésükkor
figyelmet fordítottak a kihívásra, az

együttműködésre, az autentikusságra, a bevonásra, a mobilitásra és a rugalmasságra.
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•
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Az A iskolában például egy 90 perces tanórát
figyeltünk meg. Az óra bemelegítő gyakorlattal
kezdődött. Ezután a tanár elmagyarázta az aznapi fő feladatot. A tanulók négy csapatra oszlottak. Az iskolában és az iskolán kívül összesen négy „állomás” volt, mindegyik állomáson
egy-egy boríték várja a csapatokat, egy-egy
feladat leírásával. A feladatot meg kell oldani,
illetve teljesíteni kell, ezután a csapat továbbmehet a következő állomáshoz. Az állomáson
egy-egy felnőtt volt, akik nem irányították
a gyerekeket, de ha valami nem volt világos
a feladatban, a gyerekek kérdezhettek és a felnőttek válaszoltak.
Mindegyik feladat a számtanhoz és mértanhoz kapcsolódott. Az egyik állomáson az volt a
feladat, hogy a csapat minden tagja fusson le
egy 200 méteres kört és mérjék egymás idejét.
Ezután ki kellett számítani a csapatátlagot. Egy
másik állomáson megadott síkidomokat kellett
rajzolniuk (téglalapot, négyzetet, kört, háromszöget), majd rá kellett jönni, hogyan lehet a
síkidomot 8, 6, stb. egyenlő részre osztani, és ki
kellett színezni egy részt (pl. egynyolcad vagy
egyhatod részt). Az órát tehát kihívások sorozataként tervezték meg, és a kihívást jelentő feladatokra a gyerekeknek önállóan kellett
megtalálni a helyes választ. Az óra során komplex egyeztetések, megbeszélések sorozatára
volt szükség a csapatokon belül (hogyan oldjuk meg ezt a feladatot?), a csoportok között
(milyen sorrendben haladjunk át az állomásokon, hogy ne akkor érjünk oda, amikor egy
másik csapat még ott van?) és a felnőttekkel
(hogy választ kapjanak a kérdéseikre, amikor

nem voltak biztosak benne, miben is áll pontosan a feladat). Mindez szofisztikált együttműködést igényelt, amit a tanulók igen sikeresen
valósítottak meg. Az a feladat, hogy keressenek az iskolai játszótér tartozékain geometriai formákat (háromszöget, négyzetet, kört) és
szögeket, illetve hogy alkossanak a testrészeik
kombinációinak segítségével különféle szögeket azt jelentette, hogy az elvont matematikai
fogalmakat a mindennapi életre alkalmazták,
s így a matematika autentikussá vált.

kiscsoportos – 4-5 fős – feladatok minden
• Atanuló
számára lehetővé tették a szereplést,

s ők ezt lelkesen meg is ragadták. Így az órai
bevonás megvalósult. Azzal, hogy az iskolaépületen kívül is mozogtak, az óra erősen mobilis volt. Bár a gyerekek sok matematikai feladatot oldottak meg (átlagot számoltak, stb.),
mindezt nem a padban ülve végezték. Az óratervezés lehetővé tette, hogy a gyerekek maguk döntsék el, milyen sorrendben és hogyan
oldják meg az egyes feladatokat, majd saját
ütemben dolgoztak. Ezáltal a rugalmasság is
megvalósulhatott.

impresszív volt a tanulók magatartása, kü• Igen
lönösképpen összpontosítási képességük, fe-

gyelmezettségük és rugalmasságuk. Az egyik
csapat például megkapta az instrukciókat, majd
rövid megbeszélés után nekifogtak a feladatnak. Hamar kiderült azonban, hogy az a megközelítésmód, amiben megállapodtak, nem lesz jó.
Ekkor megint összedugták a fejüket, és képesek voltak más irányból nekivágni a feladatnak.
Mindössze annyi segítséget kaptak a felnőttől,

hogy megkérdezték, szabad-e még egyszer nekilátni – amire meg is kapták az engedélyt.

annál lenyűgözőbb volt, mert ebben az
• Ezötödik
osztályban a tanulók tanúbizonyságát
adták a többlépcsős fejlődésnek: annak, hogy
képesek ismereteket elsajátítani, majd segítség nélkül továbblépnek arra a szintre, ahol
ezen ismereteket képesek adott kereteken belül rendezni, majd eljutnak odáig, hogy túl sok
segítség nélkül, saját gondolkodási folyamataikra támaszkodva saját egyéni kereteket tudnak létrehozni vagy meglévő kereteket átrendezni. Ez magas szintű kognitív képesség, s a
gyakorlat tervezése lehetővé tette a gyerekek
számára e képesség fejlesztését és demonstrálását. A megfigyelt kontrollóra szerkezete nem
nyitott volna teret ahhoz, hogy a gondolkodás
ezen aspektusa fejlődjön.

4. Képesek voltak-e a pedagógusok alkalmazni
az újonnan tanultakat a tanulási és tanítási folyamatok egyéb szempontjainál?
Az értékelésünk elkészítése során megkérdezett tanárok kivétel nélkül úgy nyilatkoztak, hogy
örömmel üdvözölték a sok új ötletet, amelyet
a kreatív szakemberek hoztak be az óratervezésbe, és maguk is vagy máris alkalmazzák, vagy a jövőben alkalmazni fogják ezeket.

B iskolában az igazgató elmondta, hogy az
• Aegyik
órán a kreatív szakembertől ellesett

ötletet máris alkalmazza a saját óráin. Ennél
a gyakorlatnál körben állnak a gyerekek, mindegyikük választ egy számot. A kör közepén

kartonkártyák vannak a földön, mindegyiken
egy-egy szám. A gyerekeknek úgy kell csoportokba rendeződniük, hogy a csoport tagjai által választott számok összege megegyezzen
valamelyik számkártyán lévő számmal.

iskola matematikatanára arról számolt
• Abe,Chogy
különösen megtetszett neki a kre-

atív szakember által bevezetett egyik gyakorlat, és azt a jövőben ő is alkalmazni fogja. Elmondta, hogy bár úgy gondolta, a saját
nézőpontja a matematikatanítást illetően
nagyon „logikus”, mégis megdöbbentette,
hogy a kreatív szakemberek szokatlan megközelítésmódjának köszönhetően mennyivel
gyorsabban sajátítottak el a gyerekek egyes
fogalmakat.

a tanár elmesélte, hogy az
• AegyikB iskolában
órát, amit a kreatív szakemberekkel
közösen terveztek el kellett halasztani, mert
ki kellett volna menni az iskolaépületből, de
az időjárás ezt nem tette lehetővé. A következő héten a kreatív szakemberek nem tudtak eljönni, ezért a tanár úgy döntött, hogy
egyedül próbálja ki a közösen tervezett órát.
A gyakorlat abból állt, hogy a gyerekeknek
párokban kellett megtalálniuk az iskolában
és az udvaron előre elrejtett 15 borítékot.
Mindegyik borítékban egy-egy matematikai feladat volt, amelyet meg kellett oldani.
A tanár elmondása szerint az egész tevékenység remekül zajlott le. Nem minden páros tudta mind a 15 példát megoldani, de
mindannyian a feladatra összpontosítottak,
az óra végéig mindenki azzal foglalkozott,
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amivel kellett. Ahogy a tanár megjegyezte:
„Én csak ültem a padon és figyeltem, ahogy
mind dolgoznak.” Azt mondta, ez jelentős
önbizalmat adott neki, a jövőben saját maga
is fog ehhez hasonlóan kreatív feladatokat
tervezni és megvalósítani.
5. Érzékelhető változást hoztak-e létre a projektek a tanulók magatartásában?
Valamennyi tanár, iskolavezető és kreatív szakember arról számolt be, hogy javult a tanulók magatartása.

A iskolában a tanár elmondta, mennyire
• Azmeglepte,
hogy a tanulók a 90 perces foglal-

kozáson végig milyen fegyelmezettek és fókuszáltak tudtak maradni annak ellenére, hogy
milyen sokat mozogtak, és mennyire önállóan
dolgoztak.

C iskolában sok probléma volt a gyerekek
• Amagatartásával,
de ennek oka elsősorban a

gyerekek ismert mentális egészségi állapota volt. A kreatív szakembereknek azonban
még itt is sikerült valamelyes haladást elérni.
Az egyik nap, amikor az osztály különösen nehezen kezelhető volt, a foglalkozás végén a
kreatív szakemberek kivitték a gyerekeket az
iskolaépületből, körbe állították őket, és őszintén elmondták nekik, hogy milyen nehéz velük
órát tartani, amikor ilyen rosszul viselkednek.
A tanulók csendben, figyelmesen hallgattak.
A foglalkozás végén mindenki állt a körben,
gyertyát tartott a kezében, és arról kellett
gondolkodnia, mit csinálna annak érdekében,
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hogy jobbak legyenek az órák. Ez után a foglalkozás után számottevően javult a gyerekek
magatartása, bár néhány órával később múlóban volt a hatás. De amint az egyik tanár megjegyezte, ezzel a gyerekcsoporttal csak akkor
érhető el tartós javulás, ha a program is hoszszabb távon folytatódik.

B iskolában a gyerekekkel való beszélgetés
• Asorán
egy igen figyelemre méltó fejlemény de-

rült ki. A tanulókat arról kérdeztük, hogy vajon
mi volt az oka annak, hogy a kreatív szakemberek az első foglakozások után azt jelezték,
hogy az osztály fegyelmezetlen és zajos volt.
Az egyik fiú elmagyarázta, hogy mindig az
egyik osztálytársuk – szintén fiú – kezdett valamit. „És ha valaki elkezdi, akkor a többieknek
is reagálni kell” – mondta az egyik fiú, vagyis ha
egy másik srác beszól vagy idétlenkedni kezd,
akkor a többieknek nincs választása, nekik is be
kell szállni. Ez világosan arra utal, hogy a gyerek nem vállalja a felelősséget a saját viselkedéséért. Ezután egy másik óráról beszélgettünk
a gyerekekkel, amikor a tanár olyan feladatot
csináltatott, amit a kreatív szakemberek terveztek, de a kreatív szakemberek nem voltak
ott az órán. Ezen az órán, mint mondta a tanár,
az osztály magatartása példás volt. A gyerekek
ekkor bevallották, hogy nem véletlenül. Mivel
a kreatív szakemberek két hétig nem jelentek
meg az iskolában, a gyerekek meg voltak győződve, hogy többet már nem is fognak jönni, mert az osztály olyan rosszul viselkedett.
Valamennyien összegyűltek hát a szünetben
és megbeszélték, hogy a következő órán jók
lesznek. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a

gyerekek felismerték, hogy képesek kordában
tartani saját magatartásukat, és ha ezt meg is
teszik, akkor visszajönnek a kreatív szakemberek. Ez nagyon fontos előrelépés volt.

módon ugyanez történt ugyanebben az
• Érdekes
iskolában, egy másik osztályban egy korábbi Kreatív Partnerség program során. A kreatív szakemberek egy még rosszabb magaviseletű hatodikos
osztályban értek el hasonlóan markáns változást:
azok a gyerekek is képesek voltak saját elhatározásukból változtatni a magatartásukon. A mostani értékelés során az egyik tanár meg is jegyezte: „Igen, az a hatodik valami rémes osztály volt.
Most meg, mint a kisangyalok!”

D. KÖVETKEZTETÉSEK
1. Látható, hogy a projektek az egyes iskolák világában létrehozták azt a teret, ahol új, másféle létezési és kapcsolódási módozatokat lehet gyakorolni.
Az egyes tevékenységek merészek és láthatóak
voltak. Általában véve valódi választási lehetőségeket biztosítottak a tanulók számára nemcsak a tartalom, hanem a követendő eljárások tekintetében is.
Az idő/terek az iskola szokásos működésétől viszonylag függetlenül működtek, a tanulók és pedagógusok szabadon kísérletezhettek bennük, kipróbálhattak új beszéd-, tanítási és tanulási módokat.
2. A tevékenységek ösztönözték az együttműködést, a tanulók autentikusnak érezték őket, rugalmasan használták ki a teret és időt, volt bennük
kihívás, továbbá a bevonás és a fizikai mobilitás
jellemezte őket.
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3. A pedagógusok képesek voltak alkalmazni a
kreatív szakemberektől tanultakat a saját gyakorlatukban is.
4. A projekt érzékelhető pozitív változást idézett
elő a tanulók magatartásában és motiváltságában.
A tanulók többségénél javult a belső motiváció, az
autonómia és az önhatékonyság.
5. A fejlődés mértéke nem volt azonos mindegyik
iskolánál. Konkrétan, a C iskolában a tanulók túlnyomó többségénél fennálló mentális egészségi
problémák miatt a fejlődés sokkal lassúbb volt.

E. AJÁNLÁSOK
A PROGRAM
TOVÁBBFEJLESZTÉSE
ÉRDEKÉBEN

A program továbbfejlesztett magyarországi alkalmazása érdekében érdemes lenne megfontolni
néhány javító célzatú módosítást. Ezek a következők:
A kreatív szakembereket/képviselőket jobban fel
kell készíteni arra, hogyan kezeljék a tanulók magatartását. Célszerű lenne megismertetni őket különféle szemléletekkel és gyakorlatokkal, amelyek
segítségével jobban meg tudnak birkózni a nehezen kezelhető és problémás magatartásformákkal
és megnyilvánulásokkal. A képzés során feltétlenül
időt kell biztosítani e kérdés alaposabb körüljárására. Fontos, hogy a kreatív szakemberek/kép32

viselők úgy érezzék, hogy képesek közvetlenül is
szembenézni a magatartásproblémákkal.

értékelés részeként megfigyelt órák nagy
• Azrészén
a szaktanáron és a kreatív szakembe-

reken kívül még számos felnőtt volt jelen.
Bár igen értékelendő, hogy a pedagógus kollégák is szeretnének hospitálni, hogy tanuljanak a tapasztalatból, nagyon fontos, hogy a
megfigyelők semmilyen módon ne avatkozzanak bele a műhelygyakorlatokba. Ez jelentős probléma volt a B iskolában és a kontrollóra megfigyelésekor. A programokban részt
vevő iskolák eligazítását ebből a szempontból javítani kell és a tanárok bevonásakor
tartott tájékoztatón ezt a kérdést külön ki
kell emelni.

hangsúlyozni, hogy a pedagógusok és
• Fontos
iskolavezetők legyenek türelmesek és tartsa-

nak ki a Kreatív Partnerség programok formai
megvalósítása mellett is. Ez magában foglalja
a hosszabb tanórákat és az egész iskolaépület, valamint az iskola külső tereinek kihasználását. A pedagógusok általában aggódnak,
hogy a nehezebb magatartású csoportoknál inkább még több szigorra lenne szükség.
Az értékelés keretében tett megfigyeléseink
éppen az ellenkezőjét tanúsítják: mindegyik
iskolában javult (némelyikben látványosan javult) a tanulók magatartása és hosszabb ideig
voltak képesek fegyelmezetten összpontosítani; azonban az iskolák éppen akkor vonták meg
a korábban adott szabadságot, amikor pedig
a gyerekek már kezdték megtanulni, hogyan
éljenek vele helyesen.

megfigyelt iskolában a kreatív szak• Mindegyik
emberek és a pedagógusok egyaránt meg-

növelték a projekt tervezésére szánt időt.
Ez számos haszonnal járt a fejlődés, a tanulókra összpontosítás és az elért eredmények terén. Az értékelés során leszűrtekből az alábbi
időráfordítás tűnik kívánatosnak, a műhelyekre
szánt időn kívül:

• minden műhely után ½ -1 óra
• a foglalkozások között a kreatív szakemberek
1 órát töltsenek tervezéssel, gondolkodással,
ötleteléssel
• 1 óra eszmecsere e-mail stb. útján
• további 1-2 óra személyes megbeszélés a
foglalkozások között vagy külön látogatás
keretében, vagy pedig a műhelyek előtt vagy
után

A
KVANTITATÍV
KUTATÁS
EREDMÉNYEI
A MATEMATIKA
PILOTPROGRAM
KVANTITATÍV
ÉRTÉKELÉSÉNEK
MÓDSZERE ÉS ESZKÖZEI

A kvantitatív vizsgálat arra irányult, hogy megmérjük, milyen hatása volt a Kreatív Partnerség pilotprogram második szakasza a résztvevő diákok
egyes kompetenciaterületeire, olvasási kiépültségére és matematikai tudására. A vizsgálatok a következő területekre irányultak:
énkép
szociális képességek
empátia
tanulási motiváció
olvasási kiépültség
bizonyos matematikai fogalmak, területek elsajátítása

•
•
•
•
•
•

Az elemzés során a pécsi Budai Városkapu Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
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Alapfokú Művészeti Iskola hét tagintézményének
öt osztályából 88 ötödik osztályos tanuló eredményeit ismertetjük.
A mérés a 2014-2015-ös tanév második félévében
zajlott, három hónapon keresztül, márciustól májusig. A program első, 2013-as szakaszával ellentétben, amikor a T-Tudok Zrt. csak a lezáráskor vett
fel kérdőívet a résztvevőkkel, az új program-dizájn
szerint a diákok részt vettek egy bemeneti mérésen a program kezdetekor, és egy kimeneti mérésen a végekor – e két időpillanat között mérhető
a változás.
Ahhoz, hogy vizsgálni tudjuk a Kreatív Partnerség pilotprogramjának hatását, a kísérletben részt
vevő diákok mellé kijelöltünk kontrolltársakat, azaz
egy olyan tanulói csoportot, akik hasonló háttérrel
és képességekkel rendelkeznek, de a program nem
érinti őket. Azért fontos hozzájuk mérni a kísérletben részt vevő (kezelt) diákok fejlődését, mert
ebben az életkorban természetes, hogy mind a
diákok szociális képességei, mind tanulási attitűdje, mind tanulmányi eredményei változnak. Így, ha
csak a kísérleti csoportot vizsgálnánk, nem lehetne
elkülöníteni, hogy az egyes területeken mért változást a programban való részvétel okozta, vagy
valamilyen külső, iskolai vagy életkori sajátosságból adódó hatás.
A 88 ötödik osztályos diákot tehát kontroll- és kísérleti csoportokra osztottuk, 44-en a kontroll- és
44-en a kísérleti osztályokba járnak. Az elemzés
során a fent felsorolt 6 szempontot nem csak a
kísérleti és kontrollcsoportok szerinti bontásban
vizsgáljuk, hanem ezeket a csoportokat tovább
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bontottuk a diákok jövedelmi háttere és az egyes
befogadó intézmények szerint. Így vizsgálható,
hogy a program a diákok mely csoportjára van
a legnagyobb hatással, illetve, hogy konzisztens-e
a program hatása a különböző intézményekben
tanuló diákokra.

A MÉRÉS ESZKÖZEI
Röviden bemutatjuk azokat a teszteket, amelyek
alkalmazásával mértük, hogy a Kreatív Partnerségnek van-e hatása a diákok teljesítményére.
Az olvasás kiépültségének vizsgálatára az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kialakított olvasáskiépültséget vizsgáló tesztet alkalmaztuk, amelyet
az Országos készség- és képességmérés-vizsgálatok során vettek fel negyedikes diákokkal.9 Így értékelésünk e része összehasonlító eme országos
vizsgálat eredményeivel.
A matematika tudástesztet a T-Tudok felkért matematika szakértői fejlesztették.10 A bemeneti és a kimeneti mérés során használt matematikatesztek a tantervi előírásokhoz igazodtak.
A feladatok négy nagyobb kérdéskört vizsgáltak: a
számelméletet, a mérőszámokat, a geometriát és a
szöveges feladatokat. A bemeneti mérés a gyerekek számfogalmát, mértékegységek ismeretét, geometriai műveletek megoldását vizsgálta, valamint
tesztelte a tanulók szövegesfeladat-értelmező képességét is. A kimeneti mérés a geometriai alapfo9 A vizsgálatról bővebben itt: http://negyedikesmeres.oh.gov.
hu/#
10 A teszt készítője: Jánosi Amália matematikatanár

galmak ismeretét és az egész számok halmazában
a számolási készséget tesztelte, valamint vizsgálta, hogy mennyire képesek értelmezni egyszerűbb
grafikonokat és használni a koordináta-rendszert.
Az olvasási és matematikai képességek mellett
megvizsgáltuk, hogyan változott a diákok önértékelése, személyisége. Ehhez egy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által már az úgynevezett
egész napos iskola vizsgálata során alkalmazott
kérdéssort használtunk (TÁMOP 3.1.1. II. szakasz
3. alprojekt komplex művészeti nevelés téma),
amely több különböző területet vizsgál: az énképet, a szociális képességet, a tanulási motivációt
és az empátiát. Ezt a tesztet a T-Tudok a következőkben vizsgált iskolák másik osztályaiban is felvette korábban, vagyis lehetőségünk nyílik arra,
hogy a következőkben részletezett, attitűdkérdések alakulását egy korábban általunk végzett
méréshez, valamint egy országos kutatáshoz is
hasonlítsuk.
Mivel nagyon kicsi elemszámú adatbázissal dolgozunk, az eredmények nem alkalmasak sem általánosításra, sem arra, hogy biztosan megfigyelhessünk javuló vagy romló tendenciákat, viszont
értékes információkkal szolgál a program működési és hatásmechanizmusairól.

A MATEMATIKA
PILOTPROGRAM
TANULÓI ÉRTÉKELÉSÉNEK
EREDMÉNYEI

Énkép, szociális kompetencia, empátia és tanulási motiváció
Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, hogy miként
változtak a kísérleti és kontrollcsoportokba tartozó diákok válaszai a bevezetőben már említett
motivációs és attitűdkérdésekre a bemeneti és a
kimeneti mérés között11.
A szociális attitűdök során négy különböző területet
vizsgálunk. Ezek az énkép, a szociális képességek, az
empátia és a tanulási motiváció. Ezeket összesen
34 item felhasználásával vizsgáltuk, az egyes területeket többféle kérdés segítségével körülrajzolva.
Minden egyes kérdésre négy válaszlehetőségük volt
a gyerekeknek: egyáltalán nem jellemző rám, nem
jellemző rám, jellemző rám, nagyon jellemző rám.
Az első két választ tekintettük negatívnak: ha ezeket választotta, akkor az adott állítás nem jellemző
rá. Ennek megfelelő a második két válaszlehetőség
jelenti a pozitív választ, vagyis azt, hogy magára
nézve jellemzőnek érzi az adott állításban megfogalmazott viselkedésmintát vagy személyiségjegyet. Az elemzéshez megszámoltuk, hogy az egyes
esetekben hányszor választották a pozitív és hányszor a negatív válaszokat. A magasabb szintű többváltozós elemzésre az alacsony esetszám miatt nem
volt mód, azonban nagyobb minta esetén mindenképpen érdemes ezeket a technikákat alkalmazni.
A vizsgálat főbb eredményei:
Erősödött a diákok pozitív énképe a kísérleti
csoportban, nagyobb mértékben, mint a kontrollcsoportban

•

11 A kérdéseket az 1. mellékletben, a kérdőív részeként közöljük
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képességekre vonatkozó pozitív at• Atitűdszociális
is erősödött a kísérleti csoportban, szintén

•

nagyobb mértékben, mint a kontrollcsoportban
Az empátia és a tanulási motiváció szintje nem
nőtt szignifikánsan sem a kísérleti, sem a kontrollcsoportban

Énkép
A diákok énképét tíz állításon keresztül teszteltük.
A vizsgálat alapján látható, hogy mind a kontroll-, mind
a Kreatív Partnerség kísérleti programban részt vevő diákok körében csökkent azok száma, akik kevés (1-6) pozitív állítást tettek, és nőtt azoké, akik 9 vagy 10 állításról
érezték azt, hogy jellemző rájuk. Míg a kontrollcsoportban 7%-al csökkent a kevés pozitív választ adók száma,
és 16%-al nőtt a szinte minden állítást magáénak érző
diákok száma, ez az arány a kísérleti csoportban 33% és
41% volt, tehát a kísérletben részt vevő diákok között
erősebb pozitív folyamatot figyeltünk meg.
Szociális képességek
A szociális képességek változásának vizsgálatakor
hasonlóan pozitív tendenciát látunk, mint az énkép
esetén. A kísérleti csoport diákjainál ebben az esetben is erősebb a pozitív tendencia. 42%-al csökkent
azok száma, akik csak 0-6 állítást éreztek rájuk jellemzőnek, és 160%-al nőtt azok száma, akik szinte
minden állításra pozitív választ adtak, míg a kontrollcsoportban nem csökkent a legalsó csoportba
tartozók száma, és 67%-al nőtt azok száma, akik
a legtöbb pozitív választ adták. Hozzá kell tenni,
hogy a kontrollcsoport már a bemeneti méréskor is
igen pozitív volt, így ott több volt a 8-9 állítással
azonosulni tudó diák a kimeneti méréskor.
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Empátia
Az empátiás képességekkel kapcsolatban, melyet 4 állításon keresztül teszteltünk, nem olyan
egyértelmű a kép, mint az előző két vizsgált
szempont esetében. A kísérleti csoport esetében
hárommal csökkent a 2-3 állításra pozitív választ
adók száma a kimeneti és bemeneti mérés között,
és eggyel nőtt a legtöbb, kettővel pedig a legkevesebb pozitív választ adók száma. A kísérleti
csoportban csökkent mind a maximális, mind a
minimális állítást magukra jellemzőnek érzők száma. Az eredmények alapján a kísérleti csoportban
lévő diákok empátiája kis mértékben gyengült, a
kontrollcsoporté pedig szintén elenyésző mértékben, de növekedett.
Tanulási motiváció
A tanulási motiváció egyértelműen romlott mind
a kontroll, mind a kísérleti csoportban, de csak kis
mértékben. A kísérleti diákok körében 12,5%-al, a
kontrollcsoport esetében 8%-al csökkent azon diákok száma, akik rájuk jellemzőnek éreztek volna
7 vagy akár 10 állítást. A kísérleti csoport esetében csak a legkevesebb állítással azonosulni tudók
csoportja nőtt, míg a kontrollcsoport esetében
mind a 0-4, mind az 5-6 állításra pozitív választ
adó diákoké.
A szociális helyzet és a vizsgált jegyek összefüggése
A bemeneti vizsgálat során feltérképeztük a diákok szociális helyzetét, így lehetővé vált, hogy
az előző fejezetben bemutatott szempontokat

a tanulók jövedelmi helyzete alapján képzett alcsoportokon is vizsgálni tudjuk. Ez azért fontos,
mert pontosabb képet ad a program hatásáról, ha
nem csak a teljes csoportra kifejtett átlagos eredményekkel vagyunk tisztában, hanem olyan kérdésekre is válaszolni tudunk, hogy sikerült-e növelni
a legszerényebb körülmények közül jövő diákok
tanulási motivációját, matematika eredményét,
vagy a legjómódúbb diákok empátiáját.

MÓDSZERTAN
Szociális helyzet
A szociális helyzet feltérképezése során rákérdeztünk, hogy a családnak milyen tárgyai vannak (öszszesen ötöt soroltunk fel) és azt, hogy a diáknak
személyesen hány tárgya van (négyet soroltunk
fel). Nem alkalmaztuk a más kutatásokban szokásos 13-15 elemű hosszú tárgylistát, előzetes információink alapján ugyanis az iskolákba járó gyerekek többsége nehéz szociális helyzetű családból
érkezett. A család esetén a számítógép, a személygépkocsi, a mosógép, a mosogatógép és a nyaraló
meglétét kérdeztük meg. A diákok esetén a saját
szobára, a saját íróasztalra, a saját mobiltelefonra és a saját biciklire kérdeztünk rá. Mint látható,
egyik kérdéskategória esetében sem különösebben drága eszközök meglétét/hiányát vizsgáltuk.
Például egy gyerek esetében az íróasztal hiánya
súlyos deprivációra utalhat, ez ugyanis elengedhetetlen tárgyi feltétele a tanulásnak.
A tárgyi ellátottság reprezentálja a család szociális helyzetét. Minél több tárggyal rendelkezik egy

1. ábra: Az énképre vonatkozó pozitív állítások száma a bemeneti és a
kimeneti mérés között

2. ábra: A szociális képességekre vonatkozó pozitív állítások száma a kontrollés a kísérleti csoportok szerint a bemeneti és a kimeneti méréskor
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adott család és a családhoz tartozó gyerek, annál
jobb módúak. Az elemzés érdekében összevonásokat végeztünk. A családi ellátottság esetében
törekedtünk arra, hogy minden egyes csoport a
családok negyedét reprezentálja, míg a személyes
ellátottság esetén a gyerekek harmadát.
Standardizált eredmények

3. ábra: Az empátiára vonatkozó pozitív állítások száma a kontrollés a kísérleti csoportok szerint a bemeneti és a kimeneti méréskor

4. ábra: A tanulási motivációra vonatkozó pozitív állítások száma a kontrollés a kísérleti csoportok szerint a bemeneti és a kimeneti méréskor
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A következő alfejezetekben az áll a vizsgálatok
középpontjában, hogy a diákok hány pozitív választ adtak, amikor az énképükről vagy az empátiás képességükről nyilatkoztak különböző állítások
értékelésén keresztül, illetve hogy hány jól, rosszul
vagy nem megoldott matematika, és szövegértési feladatuk volt a bementi és kimeneti méréskor.
A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében az
eredményeket legtöbbször standardizált formában mutatjuk be.
Egy példán keresztül, a standardizálás azt jelenti,
hogy megnéztük, a bementi méréskor az egyes diákok hány esetben adtak jó választ a matematika
kérdéssorban. Ezeket az értékeket összegeztük,
majd standardizáltuk, azaz áttranszformáltuk úgy,
hogy nulla legyen az átlaguk, és maximum plusz
egy, minimum mínusz egy értéket vehessenek fel.
Azaz, ha a standardizált értékek között mínusz
számot látunk, az azt jelenti, hogy egy csoport az
átlagnál kevesebb jó választ adott, és fordítva, a
pozitív érték azt jelenti, hogy a tanulók az átlagnál
jobban teljesítettek. Vagy hasonlóan, ha pozitív
értéket látunk a szociális képességek elemzésekor,
az azt jelenti, hogy a diákok vizsgált csoportja az
átlagnál több állítással tudott azonosulni. A standardizálást külön végeztük el a bemeneti és kimeneti eredmények csoportján.

Az elemzés fókuszában nem maguk a standardizált eredmények állnak, hanem ezek mozgása
a bemeneti és kimeneti mérés között. A pozitív
változást zölddel, a negatívat pirossal jelöltük a
kimeneti eredményeket bemutató táblázatban,
az 50%-nál kisebb változás esetén színtelenül
hagytuk a cellát.
Összevetés korábbi eredményekkel
Ahhoz, hogy eredményeinket kontextusban lássuk
és viszonyítani tudjuk a közelmúltban készült hazai felmérések eredményeihez, több kutatás eredményeit is bemutatjuk az egyes alrészeknél.
A szociális attitűdök és kompetenciák vizsgálatakor
a T-Tudok Zrt. 2014-es, a Kreatív Partnerség pilotprogramjában résztvevő iskolák hetedik osztályos
diákjaival készített tesztjeit, és az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet, az egész napos iskolák nevelési-oktatási program fejlesztéseihez kapcsolódó
hatásvizsgálatát vettük alapul.
Az olvasási képesség kiépültségét az Oktatási
Hivatal által 2012-ben készített negyedik osztályosok körében végzett Országos Készség- és képességmérés eredményeihez hasonlítjuk.

FŐ EREDMÉNYEK

Szociális attitűdök, kompetenciák

legalacsonyabb jövedelmi csoportot kivéve,
• Aa Kreatív
Partnerség pilotprogramnak szignifi-

•

káns pozitív hatása volt a résztvevő diákok önértékelésére, énképére
Mind a kontroll-, mind a kísérleti csoportban
csökkent a jómódú diákok empátiás képessé-

•
•
•

ge. A kísérleti csoportban a legszerényebb háttérből származó diákok empátiás képessége is
csökkent, ami tovább mélyítheti a két csoport
között lévő különbségeket
A programban való részvétel pozitív hatással volt
a jómódú diákok tanulási motivációjára, de nem
fejtett ki hatást a legszegényebb diákok körében
Minél jobb körülmények között élnek a diákok,
annál hajlamosabbak pozitív válaszokat adni
Az összehasonlítási alapul szolgáló két 2014-es
alapján azt látjuk, hogy a jobbmódú diákok átlagosan pozitívabb önképpel, és nagyobb tanulási motivációval, ám kisebb empátiás szinttel rendelkeznek szerényebb környezetből származó társaiknál

Olvasási kiépültség

kísérleti csoportban jelentősen, a kontroll• Acsoportot
is meghaladó mértékben nőtt az
optimális szinten olvasók aránya

Matematika képességek

program hatására a kísérleti osztályokba járó
• Adiákok
a kontrollcsoporthoz képest is többször

•

adtak jó választ a matematikafeladatokra. A mérés alapján a helyes válaszok legfőképp a jobb
háttérrel rendelkező diákok esetében nőttek
Valamivel nőtt a kísérleti csoportban a rossz
válaszok száma, ezzel együtt pedig csökkent
a hiányzó válaszok száma. Ezt magyarázhatja
a tanulók matematikai magabiztosságának növekedése, azaz a kimeneti méréskor már akkor
is bele mertek kezdeni egy feladatba, ha nem
voltak biztosak a megoldásban. Az eredmények
szerint nem csak a legjobb háttérrel rendelkező,
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hanem a többi tanuló is bátrabban belekezdett
a feladatokba
Szociális attitűdök, kompetenciák vizsgálata
Az adatok alapján a család tárgyi ellátottsága
erőteljesen befolyásolja a gyerek személyes tárgyainak számát. Az adatokból látható, hogy a nagyon szegény családok (0-2 tárgy) 41 százalékában
a gyerekeknek is csak 0-2 tárgyuk van. Emellett
a másik véglet is markáns, hiszen az öt tárggyal
rendelkező családok 92 százalékának gyerekei
négy tárggyal rendelkeznek.
1. táblázat: A családi és a személyi ellátottság
megoszolása (zárójelben a százalékos megoszlások)
0-2 személyes
tárgy

3 személyes
tárgy

4 személyes
tárgy

0-2 családi
tárgy

10 (42%)

8 (33%)

6 (25%)

3 családi
tárgy

3 (11 %)

8 (31%)

15 (57%)

4 családi
tárgy

5 (19%)

5 (19%)

16 (62%)

5 családi
tárgy

0 (0%)

1 (8%)

11 (92%)

Megfigyelhető, hogy a családok törekszenek arra,
hogy a gyerekeknek több személyes tárgyuk legyen,
mint a család egészének. A legkevesebb tárgygyal rendelkező családok 60 százaléka kettőnél
több személyes tárgyat nyújt a gyerekeinek. Hasonló az arány a három és a négy tárggyal rendelkező családok esetében is. Habár ez azt is jelenti,
hogy előfordul olyan, hogy a család rendelkezik tárgyi javakkal, a diáknak azonban nincsenek tárgyai.
Az első három családi kategória esetén mindegyik
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2. táblázat: A családi ellátottság szerinti átlagos standardizált pozitív válaszok eloszlása
bemenetkor

0-2 tárgy
3 tárgy
4 tárgy
5 tárgy
Total

Kontroll/kísérleti

Énkép

Szociális képesség

Empátia

Tanulási motiváció

Kontroll

-0,022

0,317

0,211

0,034

Kísérleti

-0,533

-1,574

-0,079

0,362

Kontroll

-0,016

0,128

-0,296

0,021

Kísérleti

-0,124

0,209

-0,257

-0,259

Kontroll

0,424

0,364

0,182

0,257

Kísérleti

0,065

-0,141

-0,16

-0,048

Kontroll*

0,137

-0,629

0,573

-0,295

Kísérleti

-0,019

-0,113

0,454

-0,115

Kontroll

0,085

0,242

0,04

0,073

Kísérleti

-0,085

-0,242

-0,02

0,006

*nagyon alacsony esetszám, cellánként 1 eset
3. táblázat: A családi ellátottság szerinti átlagos standardizált pozitív válaszok eloszlása kimenetkor

0-2 tárgy
3 tárgy
4 tárgy
5 tárgy
Total

Kontroll/kísérleti

Énkép

Szociális képesség

Empátia

Tanulási motiváció

Kontroll

0,023

0,127

0,391

0,452

Kísérleti

-0,338

-0,454

-0,015

-0,198

Kontroll

-0,32

-0,059

-0,103

0,058

Kísérleti

0,079

0

-0,015

-0,27

Kontroll

0,257

0,057

0,052

-0,137

Kísérleti

0,203

-0,091

-0,305

0,23

Kontroll*

-1,149

0,127

-0,015

-0,868

Kísérleti

0,079

0,19

0,287

-0,037

Kontroll

-0,068

0,048

0,136

0,154

Kísérleti

0,068

-0,048

-0,045

-0,02

*nagyon alacsony esetszám, cellánként 1 eset

4. táblázat: A személyes ellátottság szerinti átlagos standardizált pozitív válaszok eloszlása
bemenetkor

0-2 tárgy
3 tárgy
4 tárgy
Total

Kontroll/kísérleti

Énkép

Szociális képesség

Empátia

Tanulási motiváció

Kontroll

0,301

-0,021

0,014

-0,52

Kísérleti

-0,437

-1,14

-0,197

0,028

Kontroll

-0,322

0,175

0,356

0,205

Kísérleti

-0,437

0,283

-0,079

-0,407

Kontroll

0,294

0,371

-0,168

0,171

Kísérleti

0,159

-0,001

0,072

-0,006

Kontroll

0,085

0,241

0,04

0,073

Kísérleti

-0,085

-0,242

-0,02

-0,062

5. táblázat: A személyes ellátottság szerinti átlagos standardizált pozitív válaszok eloszlása
kimenetkor

0-2 tárgy
3 tárgy
4 tárgy
Total

Kontroll/kísérleti

Énkép

Szociális képesség

Empátia

Tanulási motiváció

Kontroll

-0,145

-0,371

0,0803

-0,502

Kísérleti

-0,166

-0,38

-0,437

-0,27

Kontroll

-0,139

0,359

0,34

0,546

Kísérleti

-0,299

-0,769

0,365

-0,346

Kontroll

0,006

-0,032

0,016

0,096

Kísérleti

0,265

0,288

0,011

0,173

Kontroll

-0,068

0,048

0,137

0,154

Kísérleti

0,068

-0,048

-0,045

-0,02

csoportban legalább 2 olyan gyerek van, akinek
nincs saját íróasztala. Ezen diákok otthoni tanulási
lehetőségei erősen korlátozottak lehetnek.
Megvizsgáltuk a pozitív válaszok átlagos számát
a család tárgyi ellátottsága alapján. Az eredmények alapján a Kreatív Partnerség pilotprogramnak

szignifikáns pozitív hatása volt a résztvevő diákok önértékelésére, énképére, kivéve a legalacsonyabb jövedelmi csoportot, ahol nem fejtett ki
markáns hatást. Mind a kontroll-, mind a kísérleti
csoportban csökkent a jómódú diákok empátiás
képessége, itt úgy tűnik, hogy a program nem tudta ellensúlyozni a negatív trendet. A programban

való részvétel pozitív hatással volt a jómódú diákok tanulási motivációjára, de nem fejtett ki hatást
a legszegényebb diákok körében.
Érdekes megfigyelni a táblázat utolsó két, összesítő sorát. Úgy tűnik, hogy a kontrollcsoportokba járó diákok
pozitívabb attitűddel és énképpel kezdték meg a kísérleti időszakot, azonban a kimeneti mérés idejére ez
leromlott, míg a kísérleti csoportban ellentétes a trend:
énképük és szociális képességeik pozitívan változtak.
Ezzel szemben empátia és tanulási motiváció terén a
kísérleti csoport kezdetben is pozitív eredményei tovább javultak, a kísérleti csoportnál pedig tovább romlottak a bementi méréskor is alacsony értékek.
A diákok tárgyi ellátottságára vonatkozó vizsgálat
alapján az előbbiekhez hasonló következtetéseket vonhatunk le. Külön érdemes kiemelni, hogy
a kontrollcsoporttal ellentétben, mind a legjómódúbb, mind a legszerényebb háttérből jövő
diákoknak csökkent az empátiaszintje, ami valószínűleg tovább mélyíti a két csoport között
lévő különbséget.
Mind a két fajta csoportbontás megmutatja, hogy minél jobb körülmények közül származnak a diákok, annál hajlamosabbak pozitív válaszokat adni, azaz annál
többször tudtak azonosulni a tesztben használt példamondatokkal.
Összevetés korábbi eredményekkel
A fenti eredményeket összevetettük a T-Tudok Zrt.
egy korábbi, 2014-es mérésével, amelyet a jelenlegi program során is vizsgált pécsi iskolákban végeztünk el, hetedik osztályos diákokkal.
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6. táblázat: A családi ellátottság szerinti
átlagos pozitív standardizált eloszlása a
T-Tudok 2014-es mérésén

mérésének eredményeit, jövedelmi kategóriák
szerint bontva csoportokra a diákokat.

Énkép

Szociális
képesség

Empátia

Tanulási
motiváció

0-1 tárgy

-0,044

-0,142

0,174

0,200

2-3 tárgy

-0,038

-0,034

0,043

-0,104

4-5 tárgy

0,092

0,124

-0,155

0,119

7. táblázat: A személyes ellátottság szerinti
átlagos pozitív standardizált eloszlása a
T-Tudok 2014-es mérésén
Énkép

Szociális
képesség

Empátia

Tanulási
motiváció

0-1 tárgy

-0,231

-0,514

0,216

-0,002

2-3 tárgy

-0,004

0,022

0,042

-0,014

4-5 tárgy

0,074

0,134

-0,103

0,013

8. táblázat: A családi ellátottság szerinti
átlagos pozitív válaszok száma az OFI 2014-es
mérésen
Énkép

Szociális
képesség

Empátia

Tanulási
motiváció

0-1 tárgy

-0,324

0,094

0,133

-0,028

2-5 tárgy

0,396

-0,115

-0,162

0,035

9. táblázat: A személyi ellátottság szerinti
átlagos pozitív válaszok száma az OFI
2014-esmérésén
Énkép

Szociális
képesség

Empátia

Tanulási
motiváció

0-1 tárgy

-0,299

0,063

0,118

-0,055

2-3 tárgy

0,419

-0,089

-0,166

0,077

Ezen a mérésen világosabbak a folyamatok, mint
a 2015-ös hatásvizsgálaton. Minél jobb egy család
anyagi helyzete, annál magasabb az átlagos standardizált pozitív válaszok eloszlása az énkép, a
szociális képesség és a tanulási motiváció esetén.
Lényeges különbség, hogy az empátiás képesség
viszont egyre romlik a vagyoni helyzet javulásával.

A fenti két táblázatban visszaköszönnek korábbi eredményeink. Minél jobbmódú környezetből származik
egy diák, annál pozitívabb az énképe, és annál erősebb
a tanulási motivációja. Az OFI mérése szerint azonban
a jobbmódú diákoknak nem csak az empátiaszintje
alacsonyabbm de szociális képességeik is gyengébbek.

Eredményeinket összevetettük az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet 2014-es, az egész napos iskolák nevelési-oktatási program fejlesztéseihez
kapcsolódó hatásvizsgálatának ereményeivel is.
Az alábbi táblázatokban láthatjuk az OFI egész
napos iskola projekttel kapcsolatban készített

Olvasási képességek
Az Oktatási Hivatal által használt definíció szerint
„A jól működő szövegértő olvasás kritikus előfeltétele az optimálisan működő olvasáskészség,
valamint a leggyakoribb 5000 szó jelentésének ismerete, mivel a köznyelvi írott szövegek szöveg-
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szavainak 96 százaléka ezekből variálódik.” Az alábbi táblázat ennek az alapszókészletnek az aktuális
kiépülési szintjét (ismeretét) mutatja a negyedikesek körében, 2012-es eredmények alapján. 12 13
Elemzésünkhöz ezeket a táblázatban szereplő értékeket tekintjük referenciaértékeknek. Az általunk vizsgált csoportban – amelybe ötödikes gyerekek tartoznak – 84 százalék az átlagos olvasási
képesség. Mivel Pécs megyeszékhely, ezért a referenciaérték 87 százalék, a különbség tehát három
százalékpont. Ez ugyan nem tűnik jelentős különbségnek, mivel azonban egy évvel idősebbekről van
szó a mérésben, az eltérés fontos lehet.
Az alábbi ábra azt mutatja meg, milyen volt az összes,
mérésben részt vevő pécsi diák olvasási kiépültsége a
bemenetkor és a kimenetkor. Jól látszik, hogy a mérésünkben szereplő ötödikes diákok körében jóval magasabb a haladó és befejező szinten olvasó gyerekek
aránya, mint a táblázatban szereplő referenciaérték.
Az optimális szinten olvasók aránya viszont alacsonyabb (33% helyett 16%), ami jelentős lemaradást jelent az országos átlaghoz képest, hiszen egy osztállyal
feljebb járó diákok vettek részt a KP programban.
A 6. ábrán külön láthatjuk a kontroll és a kísérleti
csoportokban résztvevő diákok olvasási kiépültségét a bemeneti és kimeneti méréskor. A program
fontos eredménye, hogy a kísérleti csoportban
jelentősen, a kontrollcsoportot is meghaladó
12 http://negyedikesmeres.oh.gov.hu/2012/download/2012_teltip.
pdf, 5. oldal
13 A k%p az aktuálisan elért eredményt az alapkészség, alapképesség optimális kiépüléséhez, optimális elsajátításához
viszonyítva mutatja.

10. táblázat: Az olvasási kiépültség megoszlása
Elemzési szint

Átlag
k%p

A tanulók százalékos megoszlása az elsajátítási szintek szerint
Előkészítő
0-59 k%p

Kezdő
60-69 k%p

Haladó
70-79 k%p

Befejező
80-89 k%p

Optimális
90-100 k%p

Országos

86

1

1

10

59

29

Község

84

1

2

16

58

22

Város

87

0

1

9

58

32

Megyeszékhely
(pl: Pécs)

87

0

1

8

59

33

Budapest

88

0

1

5

59

35

5. ábra: A mérésben részt vevő tanulók olvasási kiépültsége a bemeneti
és a kimeneti méréskor

6. ábra: Olvasási kiépültség a bemeneti és kimeneti méréskor, kontroll
és kísérleti csoportok szerint
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mértékben nőtt az optimális szinten olvasók
aránya, kísérleti csoportban a növekedés mértéke 350%, míg a kontrollcsoportban 25%. Ezzel
egyidőben pedig mindkét csoportban jelentősen
csökkent a haladó szinten olvasók aránya.
Az alábbi táblázatokban azt vizsgáltuk, hogy miként függ össze az olvasási kiépültség és az attitűdkérdésekre adott pozitív válaszok átlagos száma.
A bemeneti mérésben egyértelmű az összefüggés,
hogy minél jobban tud valaki olvasni, annál több
poitív választ ad, ám a kimeneti méréskor – amikor
jelentősen megnövekszik a magasabb szinten olvasók száma – ez az összefüggés már nem áll fent.
Továbbá az is látszik, hogy az optimális olvasók
számának növekedésével egyidőben ezen diákoknak se szociális képességei, se empáia szintje, se
tanulási motivációja nem változtak pozitív irányba.
11. táblázat: Az olvasási kiépültség szerinti átlagos
standardizált pozitív válaszok száma a szociális
készségekre adott válaszok alapján bemenetkor

Haladó
Befejező
Optimális
Total

Kontroll/kísérleti

Énkép

Szociális
képesség

Empátia

Kísérleti

-0,609

-0,558

-0,47

Kísérleti

0,101

-0,185

Kísérleti*

-0,437

0,435

Kísérleti

-0,085

Kontroll

Kontroll

Kontroll

Kontroll

-0,565
0,193
0,711

0,085

Tanulási
motiváció

0,474

0,067

0,126

0,068

-0,028

0,612

-0,242

0,396

0,242

0,04

-0,242

0,043
1,225

-0,02

0,275

-0,216

-0,061
0,691

0,073

-0,062

*: rendkívül alacsony elemszám, cellánként 2 válaszadó
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12. táblázat: Az olvasási kiépültség szerinti
átlagos standardizált pozitív válaszok száma
a szociális készségekre adott válaszok alapján
kimenetkor

Haladó
Befejező
Optimális
Total

Kontroll/kísérleti

Énkép

Szociális
képesség

Empátia

Tanulási
motiváció

Kontroll*

-0,878

0,081

1,314

1,143

Kísérleti

0,112

0,317

-0,015

0,229

Kontroll

0,02

0,272

0,129

0,12

Kísérleti

0,101

-0,252

0,068

-0,079

Kontroll

-0,392

0,081

-0,28

0,001

Kísérleti

-0,068

-0,391

-0,457

0,107

Kontroll

-0,068

0,242

0,136

0,154

Kísérleti

0,068

-0,242

-0,045

-0,02

port az átlagosnál többször adott helyes, helytelen vagy hiányzó választ.
A bemeneti mérésen 21 matekfeladat volt. A módszertan szemléletesére bemutatunk egy táblázatot a bemeneti mérés matematika feladatai
alapján. Az alábbi táblázat oszlopaiban az látható,
hogy hány jó válasz érkezett. A 4-es érték tehát
azt jelenti, hogy 4 feladatra válaszolt jól a diák.
A sorokban az látható, hogy kontroll és a kísérleti
osztályokba járó gyerekek közül hányan válaszoltak hányszor jól. Tehát a 4-es értékhez a kísérleti
osztályokban 1 tartozik, ez azt jelenti, hogy 4 jó
választ 1 gyerek adott, míg a kontrollosztályokban
4-en adtak 4 jó választ.

*: rendkívül alacsony esetszám, cellánként két válaszadó
Matematikai képességek
A következőkben a két mérés során felvett matematika eredmények elemzését végezzük el.
Három változót alakítottunk ki, az alapján, hogy
hányan, hány esetben adtak helyes választ, rossz
választ, és hányan, hány esetben nem adtak semmilyen választ. Ezeket a számokat a módszertani
leírásban bemutatottak szerint standardizáltuk,
azaz a pozitív számok azt jelentik, hogy egy cso-

Az adatok alapján a kontrollosztályokba járó gyerekek átlagosan több esetben adtak rossz választ,
mint a kísérleti osztályokba járók. Ez a különbség ráadásul még nőtt is a kimeneti mérés idejére, vagyis
a program hatására a kísérleti osztályokba járó
diákok többször adtak jó választ a feladatokra.
Azt látjuk, hogy a jó válaszok számának növekedése mellett csökkent a hiányzó válaszok átlagos
száma a kísérleti csoportban, és valamivel nőtt a
rossz válaszok száma. Ezt magyarázhatja az, hogy
a programban résztvevő diákok, bele mertek kezdeni a feladatok megoldásába, még akkor is, ha
nem voltak biztosak benne, hogy hogyan kell

13. táblázat: A jó válaszok megoszlása a bemeneti méréskor
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Kontroll

1

1

0

3

4

6

4

1

3

5

1

1

4

3

2

3

2

1

1

0

0

0

Kísérleti

0

0

0

2

1

1

3

8

3

2

5

1

1

2

3

1

2

2

2

2

0

3

azokat megoldani, azaz nőtt a matematikai magabiztosságuk.
A 14-15. táblázat azt vizsgálja, hogy a feladatok megoldásának van-e kapcsolata a diákok szociális hátterével. A kimeneti mérés eredményei alapján az látszik,
hogy a kísérleti csoport legjómódúbb környezetből
származó tagjai azok, akik körében jelentősen megnőtt a helyesen megoldott feladatok száma, ugyanakkor a szerényebb háttérrel rendelkező diákoknál is
csökkent a hiányzó válaszok száma, azaz ők is bátrabban bele mertek kezdeni a feladatok megoldásába.
14. táblázat: A matematika válaszok átlagos
standardizált megoszlása a család vagyoni
helyzete alapján bemenetkor

0-2 tárgy

3 tárgy

4 tárgy

5 tárgy

Total

Kontroll/
kísérleti

Helyes
válasz

Rossz
válasz

Nincs
válasz

Kontroll

-0,604

0,294

0,327

Kísérleti

0,294

-0,8

-0,22

Kontroll

0,261

0,021

-0,28

Kísérleti

0,224

-0,113

-0,12

Kontroll

-0,218

0,065

0,162

Kísérleti

0,573

-0,465

-0,144

Kontroll*

-1,336

0,934

0,483

Kísérleti

-0,066

0,084

-0,009

Kontroll

-0,238

0,163

0,086

Kísérleti

0,288

-0,187

-0,115

7. ábra: A matematika feladatokra adott válaszok átlagos megoszlása a bemeneti és a
kimeneti méréskor

*alacsony esetszám, cellánként 1 eset
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15. táblázat: A matematika válaszok átlagos
standardizált megoszlása a család vagyoni
helyzete alapján kimenetkor

0-2 tárgy
3 tárgy
4 tárgy
5 tárgy
Total

Kontroll/
kísérleti

Helyes
válasz

Rossz
válasz

Nincs
válasz

Kontroll

-0,659

0,163

0,657

Kísérleti

-0,453

-0,045

-0,079

Kontroll

0,01

-0,177

0,349

Kísérleti

0,574

0,125

-0,456

Kontroll

-0,299

0,13

0,352

Kísérleti

0,677

-0,125

-0,321

Kontroll*

-1,108

2,176

-0,779

Kísérleti

0,616

0,231

-0,593

Kontroll

-0,359

0,085

0,45

Kísérleti

0,482

0,037

-0,389

*alacsony esetszám, cellánként 1 eset
Mivel a kísérleti osztályok közül az egyikbe SNI-s
gyerekek járnak, felmerül a lehetőség, hogy az ő
teljesítményük érdemben befolyásolja a program
hatását. Azonban abban az esetben sem változnak
érdemben az eredmények, ha nem vesszük figyelembe az SNI-s gyerekek hatását. Tehát összességében nem lehet azt mondani, hogy lényegesen
befolyásolnák az eredményeket.
A fentiek mellett területenként is megvizsgáltuk
az egyes matematikai képességeket. A matematikai feladatok négy nagyobb kérdéskört vizsgáltak:
a számelméletet, a mérőszámokat, a geometriát
és a szöveges feladatokat.
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Ebben az esetben nem tudjuk közvetlenül összevetni a bemeneti és kimeneti eredményeket a két
táblázatban, mivel más feladatokat tartalmazott
a két mérés, és voltak nem átfedő témakörök is.
16. táblázat: Egyes matematikai területek
átlagos standardizált értéke a bemenetkor
Számok

Mérőszámok

Geometria

Szöveges
feladatok

Kontroll

-0,264

-0,018

-0,321

0,056

Kísérleti

0,335

0,068

0,296

-0,017

17. táblázat: Egyes matematikai területek
átlagos standardizált értéke a kimenetkor
Geometria

Számok

Grafikonok

Koordináta-rendszer

Kontroll

-0,071

-0,203

0,194

-0,582

Kísérleti

0,159

0,356

-0,042

0,631

Mind a bemeneti, mind a kimeneti mérés eredményei alapján a kísérleti diákok 3-3 területen
teljesítenek jobban, mint a kontrollcsoport, az
első méréskor a szöveges feladatok, a második
méréskor a grafikonok területén szerepelnek
gyengébben.
A feladatok megoldásait egy matematikatanár
értékelte, és minden egyes diák eredményét százalékos formában megadta, valamint feladattípusonként is kiszámoltuk, hogy hány százalékot ért
el egy-egy diák. Ezek az eredmények tehát tartalmaznak szubjektív elemet, hiszen egy olyan tanár
értékelte a teszteket, aki a résztvevő osztályok

18. táblázat: A matematika tesztek tanári értékelése bemenetkor
Összeredmény (%)

Számok (%)

Mérőszámok (%)

Geometria (%)

Szöveges feladatok
(%)

Kontroll

31,7

26,4

49,5

37,4

24,1

Kísérleti

39

38,5

51,8

48,6

20,7

19. táblázat: A matematika tesztek tanári értékelése kimenetkor
Összeredmény (%)

Geometria (%)

Számok (%)

Grafikonok (%)

Koordináta-rendszer
(%)

Kontroll

32

33,7

50

69,9

4,5

Kísérleti

49,4

39,4

64,5

64,2

48,4

közül csak egyet ismert. Az alábbi táblák a négynégy feladattípus százalékos értékelését és az öszszteljesítményt szemléltetni.
A táblázatok alapján látszik, hogy mindkét mérésen viszonylag rosszul szerepeltek a kontroll- és
kísérleti csoportok diákjai is, egyik esetben sem
érték el az 50%-os összesített eredményt. Azonban, összhangban korábbi megfigyeléseinkkel, a
kísérleti csoportban szereplő diákok jelentősen,
a kontrollcsoportnál jóval nagyobb mértékben javított összeredményén.
Összességében a kísérleti csoportba tartozó gyerekek matematika teljesítménye számottevően

javult a program hatására. Ráadásul nemcsak a tudásuk javult, de nőtt a magabiztosságuk is, ugyanis több feladatot próbáltak megoldani a program
hatására. Azonban a vagyoni helyzetnek ebben az
esetben is meghatározó szerepe van, a legszegényebbek leszakadása nem állt meg a Kreatív Partnerség hatására.
A legfontosabb eredmények iskolánkénti bontásban
Ebben a fejezetben intézmények szerinti bontásban is elemezzük az eddigiekben vizsgált szociális
attitűdök és kompetenciák, olvasási kiépültség és
matematikai képesség területeket.

20. táblázat: Diákok megoszlása intézmények szerint

Kontroll
Kísérleti

Gyárvárosi
Intézményegység

Meszesi Intézményegység

17

27
18

Bártfa utcai
Intézményegység

Somogyi Intézményegység

18

8
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Az 20. táblázat bemutatja a kontroll- és kísérleti
csoportokba tartozó diákok megoszlását az pécsi
Budai Városkapu Iskola intézményegységein belül:
Az elemzés főbb eredményei:

szempontok szerint többségében
• Aegykülönböző
irányba mozognak az eltérő intézmények-

•
8. ábra: A diákok énképe iskolánként a bemeneti méréskor

•
•
•

9. ábra: A diákok énképe iskolánként a kimeneti méréskor
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ben tanuló kísérleti diákok; valószínűsíthető,
hogy a programnak létezik az intézményektől
függetlenül kifejtett konzisztens hatása
A kísérleti iskolákban jelentősen, a kontrollcsoportnál is nagyobb mértékben javult a diákok énképe. A legnagyobb pozitív változás a
Meszes Intézményegységben tanuló kísérleti
diákok körében volt megfigyelhető
A szociális képességek terén is pozitív fejlődést mutattak a kísérleti csoportok tanulói.
A legmarkánsabb változás a Somogyi Intézményegység diákjainál figyelhető meg, a kimeneti mérésre 0%-ról 38%-ban nőtt azon
diákok aránya, akik szinte az összes állítással
azonosulni tudtak
A Bártfai Intézményegység kivételével mindenhol csökkent a diákok által adott válaszok
alapján az empátiaszint, ott viszont 11%-ról
33%-ra nőtt azoknak a tanulóknak a száma,
akik minden állítással azonosulni tudtak
Mind a kontroll, mind a kísérleti iskolákban
stagnált vagy csökkent azon diákok aránya,
akik minden állításra pozitív választ adtak, azaz
azonosulni tudtak azokkal, kivéve a Meszes Intézményegységben. Bár ez pozitív, a skála másik végén is jelentősen nőtt náluk a diákok aránya, azaz többen lettek azok, akik egyik állítást
sem érezték magukénak

mérés során minden csoportban nőtt az ol• Avasási
kiépültség szintje. A legnagyobb fejlő-

•

dés talán a Somogyi Intézményegységben volt
tapasztalható, bár a kimeneti méréskor sem
érte el egy tanuló sem az optimális olvasási
szintet, a befejező szinten olvasó diákok aránya 25%-ról 88%-ra nőtt
A Meszes és a Bártfa tagiskola kísérleti csoportjában javult a helyes válaszok aránya, és
csökkent mind a rossz, mind a hiányzó válaszok
száma. A Somogyi tagiskola kísérleti csoportjában mind a három mutató szerint romlott a
diákok eredménye

Énkép
Ahogyan azt az alábbi ábra is szemlélteti, a bemeneti és a kimeneti mérés között jelentős pozitív változás történt a diákok énképének alakulásában. Mind a három kísérleti iskolában nőtt
azoknak a száma, akik 8-9 pozitív állítást tettek,
a legjelentősebb változás ebben a tekintetben
a Meszes iskola kísérleti csoportjában figyelhető meg. Míg a kontrolliskolákban a bemeneti és
kimeneti mérés között 16%-al nőtt azon diákok
száma, akik 8-9 pozitív választ adtak, addig a KP
programban részt vett tanulók között ez az arány
41% volt.

10. ábra: A diákok szociális képességei iskolánként a bemeneti méréskor

Szociális képességek
A szociális képességek terén is jelentős pozitív
változás figyelhető meg a bemeneti és a kimeneti mérés között az egész csoporton. A legmarkánsabb változás a Somogyi iskola diákjainál tapasztalható, akik közül a bemeneti méréskor egy

11. ábra: A diákok szociális képességei iskolánként a kimeneti méréskor
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sem adott 8-9 pozitív választ, míg a kimeneti mérés idejére ez az arány 38%-ra nőtt (nulla helyett
3 diák). A kontrolliskolákban a legpozitívabb válaszokat adó diákok száma 67%-al nőtt, ez az arány
a kísérleti programban részt vevő tanulók körében 160% volt.
Empátia

12. ábra: A tanulók empátiás képességei iskolánként a bemeneti méréskor

Az empátiás készség vizsgálatakor az előző két
szemponttól eltérő trendet látunk. Ebben az
esetben a Bártfa iskola kivételével minden intézményben csökkent azon gyerekek aránya,
akik maximális pozitív választ adtak. A Somogyi iskola esetében a legnagyobb léptékű a változás, a kimeneti mérés időpontjára egy diák
sem maradt, aki négy pozitív állítást tett volna.
Az elemzés alapján a kontrolliskolákban erősebben jelen volt a negatív trend, 40%-al csökkent
körükben azoknak a diákoknak a száma, akik
négy pozitív választ adtak, míg a kísérleti iskolákban – a Bártfa iskolának köszönhetően – öszszességében 11%-al nőtt.
Tanulási motiváció

13. ábra: A gyerekek empátiás képességei iskolánként a kimeneti méréskor
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A tanulási motiváció vizsgálatakor az empátiás képességhez hasonló képet kapunk. A Meszes iskola
kísérleti csoportja kivételével minden csoportban
csökkent azoknak a diákoknak az aránya, akik maximális pozitív választ adtak. Azonban a Meszes
kísérleti csoportban sem pozitív a kép, ugyanis
jelentősen megnőtt azoknak a száma is, akik kevés (0-4) pozitív választ adtak, azaz a diákok a középső, mérsékelt tartományból pártolták át a pozitív, illetve a negatív oldal irányába.

Olvasási kiépültség
Az olvasás kiépültsége minden intézményben javult a program ideje alatt, több lett az optimális
és befejező szinten olvasók aránya. Bár a Somogyi
iskolában a kimeneti méréskor sem érte el egy tanuló sem az optimális olvasási szintet, a befejező
szinten olvasó diákok aránya 25%-ról 88%-ra nőtt.
A kontrollcsoportok diákjai körében a kimeneti
mérés időpontjára 77%-al csökkent azok aránya,
akik a legalacsonyabb, haladó kategóriába tartoztak (9 helyett 2 diák), míg a kísérletben részt vevő
tanulók esetében ez az arány 70% volt (10 helyett
3 diák).
Matematika eredmények
A matematika eredmények alapján vegyes képet
kapunk: a kontroll- és kísérleti csoportok esetében is találunk olyan csoportot is, ahol romlott az
eredmény, olyat is, ahol javult. Látható, hogy mind
a Meszes, mind a Bártfa tagiskola kísérleti csoportjában javult a helyes válaszok aránya, és csökkent mind a rossz, mind a hiányzó válaszok száma.
A Somogyi tagiskola kísérleti csoportjában azonban romlott az eredmény mind a három mutató
szerint. Látható tehát, hogy a program nem azonos módon fejti ki a hatását, minden iskolán, közösségen, tanulócsoporton belül.

14. ábra: A diákok tanulási motivációja iskolánként a bemeneti méréskor

A tanulási motiváció és az empátia vizsgálata
egy-egy kiemelt állításon keresztül
Az eddigiekben bemutatott eredmények alapján
úgy tűnik, hogy bár a programban részt vevő diákoknak szignifikánsan javult az önképe, és fejlőd-

15. ábra: A diákok tanulási motivációja iskolánként a kimeneti méréskor
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tek a szociális képességeik, a tanulási motivációjuk
nem nőtt, és az empátiás képességek vizsgálatakor sem találtunk pozitív tendenciát. Ebben a fejezetben e két utóbbi témakört vizsgáljuk meg alaposabban.

16. ábra: A diákok olvasási kiépültsége az egyes iskolákban bemeneti méréskor

A következőekben bemutatunk egy-egy állítást,
és azt, hogy mennyire tudtak ezzel azonosulni a
diákok a bemeneti és kimeneti mérés időpontjában. A diákokat ismét jövedelmi helyzetük alapján bontottuk csoportokra. A vizsgálat alapján a
programnak ezeken a területeken is voltak pozitív
részeredményei. A legkevésbé jómódú családból
származó diákok körében nőtt azok aránya, akik
hajlandóak olyan dolgokat is tanulni, amiről
nem gondolják azt, hogy az érdeklődési körükbe tartozik. Az empátiával kapcsolatos állítások
esetén nem találunk egyértelműen pozitív eredményt, de az látszik, hogy a jómódú diákok esetében nem csökkent azok aránya, akik együtt
tudnak érezni kigúnyolt társaikkal.
„Csak azt tanulom meg, ami érdekel” – Tanulási
motiváció

17. ábra: A diákok olvasási képültsége a kimeneti méréskor
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Az első vizsgált állítás a tanulási motivációra vonatkozott, a KP projektben részt vevő diákoknak
el kellett dönteniük, hogy mennyire tudnak azonosulni a mondattal: Csak azt tanulom meg, ami érdekel. Az ábrán jól látható, hogy a kimeneti mérés
időpontjában mind a három kategóriában csökkent azoknak az aránya, akik teljesen magukénak
érezték ezt a kijelentést. Fontos eredmény, hogy
a szerényebb jövedelmi helyzetű (0-2 tárgyat birtokló) diákok attitűdje jelentősen átformálódott,
27,8%-uk helyett már csak a tanulók 16,7%-a érez-

te teljesen rá jellemzőnek a mondatot. Lehetséges, hogy ezek olyan diákok, akik úgy vélekednek
magukról, hogy egyáltalán nem érdekli őket a matematika, de a program hatására elkezdtek figyelni
az órákon.
A következő ábra is az ugyenerre az állításra adott
válaszokat vizsgálja, de itt a diákokat a szüleik által
birtokolt tárgyak alapján osztottuk csoportokba.
A tanulság hasonló, minden kategóriában csökkent a teljesen pozitív választ adók száma, a legkevesebb tárggyal rendelkezők csoportjában pedig amellett, hogy csökkent a mondattal teljesen
azonosuló diákok aránya, nőtt azoké, akik inkább
nem, csak kevéssé azonosulnak az állítással.
„Ha valakit kigúnyolnak, mindig nagyon megsajnálom” – Empátia

18. ábra: A diákok standardizált átlagos matematika eredménye iskolánként a
bemeneti méréskor

Második vizsgált állításunk a diákok empátiás képességét hivatott feltérképezni. A tanulmány korábbi fejezeteiben bemutatott eredményekkel
összhangban a vizsgált kérdés esetében sem egy
irányba mutatnak az eredmények. A 0-2 tárggyal
rendelkezők esetében például csökkent azon diákok aránya, akik teljesen azonosulni tudnak a
mondtattal, de csökkent azok száma is, aki egyáltalán nem tartják magukra jellemzőnek az állítást.
Ennek épp ellenkezőjét tapasztaljuk a középső
(3 tárggyal rendelkező) csoportban, ahol a legerősebb pozitív és negatív választ adók aránya is növekedett.
A következő ábrán ugyanez a mondat szerepel a
fókuszban, csak a diákokat a családjuk által birtokolt tárgyak alapján osztottuk csoportokba.

19. ábra: A diákok standardizált átlagos matematika eredménye iskolánként a kimeneti méréskor
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Összefoglalás: A matematikai pilotprogram
kvantitatív elemzésének eredményei
A kísérleti és kontrollcsoportok eredményeinek
összevetéséből azt láttuk, hogy a bementi és kimeneti mérés között javult a KP programban
résztvevő diákok énképe, és fejlődtek szociális
képességeik, a kontrollcsoportban tapasztalhatónál nagyobb mértékeben. Az empátia és a tanulási
motiváció szintje azonban nem nőtt szignifikánsan, sem a kísérleti, sem a kontrollcsoportban.

20. ábra: A diákok tanulási motivációjának vizsgálata egy kiemelt állításon
keresztül (egyéni tárgyak alapján bontva)

21. ábra: A diákok tanulási motivációjának vizsgálata egy kiemelt mondaton
keresztül (családi tárgyak szerint bontva)
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A diákok jövedelmi csoportokba sorolása alapján
végzett vizsgálat során kiderült, hogy a legalacsonyabb jövedelmi csoportba tartozó diákoknak nem
javult az önképe a program alatt, rájuk nem volt
érvényes a pozitív hatás. Mind a kontroll-, mind a
kísérleti csoportokban jellemző, hogy a jómódú diákoknak alacsony az empátiaszintje, azonban emellett a kísérleti csoportban a szerényebb háttérből
származó tanulók empátiaszintje is csökkent, ami
tovább mélyítheti a különbséget a két csoport között. A programban való részvétel pozitív hatást
fejtett ki a jó háttérből származó diákok tanulási
motivációjára, de nem fejtett ki észlelhető hatást
a legszegényebb diákok körében. Pozitív részeredmény azonban, hogy nőtt azon szegény háttérből
származó diákok száma, akik nem csak azokat a dolgokat hajlandóak megtanulni, amiről úgy gondolják,
hogy az elsődleges érdeklődési körükbe tartozik.
Összességében elmondható azonban az, hogy minél jobb háttérrel rendelkezik egy diák, annál hajlamosabb pozitív választ adni az attitűd-kérdésekre.
A kísérleti csoportban jelentősen, a kontrolldiákok
teljesítményét is meghaladó mértékben nőtt a ta-

nulók olvasási kiépültsége, és a kísérleti osztályokba járó diákok a kontrollcsoporthoz képest is javítottak helyesen megoldott matematika feladataik
arányán, és nőtt matematikai magabiztosságuk.
A kísérleti csoportban tapasztalható pozitív tendencia egyik forrása, hogy a jó háttérből származó diákok szignifikánsan több helyes választ adtak
a kimeneti méréskor, mint a bemeneti teszt során,
azonban azt látjuk, hogy a kevésbé szerencsés családi háttérrel rendelkező diákok is elkezdtek próbálkozni, ők is nagyobb önbizalommal vágtak bele a
feladatokba, még ha nem is tudták őket megoldani.
Az intézmények szerinti bontás alapján történt
vizsgálatkor azt találtuk, hogy a különböző szempontok szerint többségében egy irányba mozognak
az eltérő intézményekben tanuló kísérleti diákok,
tehát valószínűsíthető, hogy a programnak létezik
az intézményektől függetlenül kifejtett konzisztens
hatása, azaz a fent leírt tanulságok nem csak egyegy specifikus tanulócsoportra érvényesek.

22. ábra: A diákok empátiás képességének vizsgálata egy kiemelt állításon
keresztül (egyéni tárgyak szerint bontva)
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23. ábra: A diákok empátiás képességének vizsgálata egy kiemelt állításon
keresztül (a szülők által birtokolt tárgyak szerint bontva)
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ABSTRACT

A Creative Partnerships programme is focused
on the long-term relationship between creative
practitioners and schools. Creative professionals from various branches (of arts) help students
master different types of knowledge and skills.
Creative practitioners bring new expectations,
which clearly challenge students. But it is not
only students that are jerked out of the rut of
daily routine by the new learning process –
schools as a whole and mainly teachers are highly affected. Creative Partnerships has developed
a pedagogical approach known as the ‘high functioning classroom’ which encourage teachers to
change their classroom practice so that lessons
are replete with challenges that relate learning
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to real-life situations; where students are engaged physically and socially, as well as emotionally and intellectually; and where students’
own experiences, observations and questions
take centre stage. The transformation of teaching and learning is based on creative processes
which are channelled into classrooms and school
life. Techniques applied in the methodologies of
teaching various subjects are derived from artistic practices. Whilst working in the classroom
with the students the artist remains an artist,
and the teacher remains a teacher. The programme does not offer arts education. What the
Creative Partnerships programme does is to prepare artists to work with teachers and students
to bring about sustainable changes in teachers’
teaching practice. The aim of the present paper
is to present the main results of qualitative and
quantitative research measuring the impact of
the Creative Partnerships pilot programme on
certain competencies, reading skills development and maths knowledge of the participating
(socially disadvantaged) students. 0

KEYWORDS

Creative Partnerships, creative learning environment, high functioning classroom, creative practitioners, motivation, academic achievement,
self-image, social competence, empathy, learning
motivation, maths
0 The following text was published first here:
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.
aspx?paperID=66211

1. Introduction

Today public education in many European Union
member states is struggling with poor learning
motivation experienced among students. The consequent poor scholastic achievement (OECD, 2013)
is an acute problem across Europe, particularly in
institutions where the majority of students are socially disadvantaged.
A successful way to tackle this problem is application of the methodology of the so-called Creative Partnerships (Creative Partnerships, 2007)
programme (see Sharp. et al., 2006, Ofsted, 2006,
Eames et al., 2006).
Developed in the United Kingdom, it has been
embraced by several countries, currently in Lithuania (Creative Partnerships Lithuania, s.a.), Norway (Creative Partnerships Opland, s.a.), Germany
(Gabriele Fink Stiftung-Kulturschule, s.a.) and the
Czech Republic (Creative Partnerships Prague,
s.a.). In Hungary the programme has been piloted
since the 2013/14 school year with the collaboration of the Faculty of Music and Visual Arts of the
University of Pécs and T-Tudok Centre for Knowledge Management and Educational Research
Inc. 1 in seven member schools belonging to Budai Városkapu (‘Buda City Gate’) Primary School,
Vocational School, Special Vocational School and
Basic Level Art School of Pécs. The programme
has continued successfully since. So far a total of
420 students, 42 teachers and 14 creative practi1 see http://www.t-tudok.hu/en/?page=en/introduction

tioners have been involved in two stages. In 2015
the Hungarian Educational Authority admitted
the Creative Partnerships programme to feature
among the so-called regional educational model
programmes.
A Creative Partnerships programme is focused on
the long-term relationship between creative practitioners and schools. Creative professionals from
various branches (of arts) help students master
different types of knowledge and skills. Creative
practitioners bring new expectations, which clearly challenge students. But it is not only students
that are jerked out of the rut of daily routine by
the new learning process – schools as a whole are
also affected. Creative Partnerships has developed
a pedagogical approach known as the ‘high functioning classroom’ which encourage teachers to
change their classroom practice so that lessons
are replete with challenges that relate learning to
real-life situations; where students are engaged
physically and socially, as well as emotionally and
intellectually; and where students’ own experiences, observations and questions take centre stage.
The transformation of teaching and learning is
based on creative processes which are channelled
into classrooms and school life. Techniques applied
in the methodologies of teaching various subjects
are derived from artistic practices. Whilst working
in the classroom with the students the artist remains an artist, and the teacher remains a teacher. The programme does not offer arts education.
What the Creative Partnerships programme does
is to prepare artists to work with teachers and
students to bring about a sustainable changes in
teachers’ teaching practice.

The classroom work of creative practitioners has
recently been studied in depth by researchers of
Cambridge University (McLellan et al, 2012) and
Nottingham University (Thomson et al., 2012).
Their reports point out unequivocally that creative practitioners apply effective educational
techniques that teachers can easily adopt and
immediately incorporate into their day-to-day
practice. This is the pedagogical approach that
lies behind the measurable change in the motivation, achievement and conduct of students proven by the studies.

1.1. THE EDUCATIONAL
CONCEPT OF THE
CREATIVE PARTNERSHIPS
PROGRAMMES

The notion of ‘high performers,’ i.e. ‘high functioning’ students highlights why the creative approach
has a positive effect on students’ engagement and
academic attainment. The evaluation (McLellan et
al., 2012) of the England-based Creative Partnerships programme demonstrates that a student educated in a context in which they are an essential
learning resource, and where mobility, emotion,
team working and risk are central to the learning
experience, is a student who is ‘high functioning’. In
this form of education, the whole child is engaged
in the learning experience, not only aspects of their
mental processes, but their bodies, their emotions
and their social skills. It is this sense of being ‘high
functioning’ which leads to feelings of well-being
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Figure 1: Characteristic features of the socalled high functioning classroom (Creativity,
Culture and Education, 2009, 20.)
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within the child, and this in turn builds the resilience and confidence which underpins successful
learning. These practices are effective because they
directly impact on the students’ sense of competency, autonomy and relatedness. They provide the
sense of agency and motivation from which sustainable learning power is generated. This is why
researchers found students at Creative Partnership
schools to be more engaged, better behaved and
achieving more. As Maurice Galton explains:
“In this model of educational progression
children move from a point where they acquire
knowledge that is already known by others,
to a point where they can order that knowledge within particular frameworks, to a further
point where they can, without too much assis-
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tance, interrogate their own thought processes in creating their personal frameworks or
restructuring existing”
(Galton, 2007, 5-6.).
Figure 1 shows the characteristic features of the
high-functioning classroom.

1.2. OPERATION OF THE
HUNGARIAN PILOT
PROGRAMME

In Hungary the artists and art students participating in the programme are selected by the
staff of the Theory and Art History Department
of Pécs University’s Faculty of Music and Visual
Arts 2. They complete a 40-hour training course
which incorprates training of the teachers from
the participating schools. The training sessions
are led by experienced trainers of the British
host organisation Creativity Culture and Education (CCE) 3. Exploration of the institutional problems of the schools and preparation of problem
maps are led by T-Tudok experts. One form or
student group of one or two years per school are
involved in the programme, which means that
the so-called local mini-projects are conducted
by two trained teachers and two creative practitioners, each pair working in close cooperation.
The mini-projects focus on tackling local difficulties highlighted by schools and teachers (e.g.
reducing the risk of attrition, development of
2 see http://www.art.pte.hu/?language=en
3 see www.ccengland.org

cooperative skills, managing disruptive behaviour, strengthening of a positive image of the
future, improving the ‘visibility’ of the school in
the local community) or school discipline specific knowledge transfer and trans-disciplinary
competence development. After an on-site observation session and two planning sessions
the local projects were implemented in 10 to 12
three-hour (3x45 minutes) modules, and were
concluded by detailed evaluation and presentation. The modules can be incorporated in the
structure of curricular classes as well as schoolbased extra-curricular afternoon sessions.

1.3. STAGE 1 OF THE PILOT
The first stage of the pilot took place in the
spring semester of the 2013/2014 school year
and involved all seven schools belonging to the
Budai Városkapu School Centre. It was of significant help that the institution chosen for the
pilot was a complex school centre whose members included a school with only lower grade
(years 1 to 4) classes as well as a special vocational school and an eight-grade basic level art
school. This multifaceted complexity lent itself
to trying the programme in various contexts and
differing learning environments, in classes of
teachers who used different methods of learning/teaching organisation. Rather than focusing
on transferring contents in various school subjects, Stage 1 was targeted at solving/resolving
the main problem perceived by the teaching
corps of each school with the particular student
community that teachers felt they had the big-

gest difficulty engaging. The sessions generally
took place in the afternoon, in a curricular or extra-curricular context.
Effectiveness was measured by means of student
questionnaires and qualitative methods of assessment. The findings show that the local projects had a positive impact on all stakeholders:
the students and their parents, the teachers, the
schools as well as the creative practitioners alike.
The general opinion of school staff is that the
programme triggered a positive development in
the institution: a significantly more student-centred approach has developed and opportunities
have opened that they had never considered before. The performance of the participating students significantly improved, and the achievement of socio-culturally disadvantaged students
surpassed the nationwide average. In the wake
of their children’s accounts parents have become
increasingly curious about the programmes; wishing to be included in school life and, through the
programmes, becoming increasingly motivated
about their children’s progress. As for the creative practitioners, i.e. the participating artists and
art students, they have become leaders and implementers of community art projects. 4
4 The evaluation of the first pilot programme largely followed
the internal evaluation mechanism of the original Creative Partnerships programme. This meant that the creative professionals
prepared a so-called initial planning document which could then
be compared to the data and information of the completion form
they filled at the end of the programme. In addition a qualitative assessment took place in the final stage of the programme
at each of the sites, which consisted of observation of sessions,
semi-structured interviews with the school heads, structured
interviews with the teachers and creative practitioners, and focus group sessions with the students. (The qualitative study was
carried out jointly by Creativity Culture and Education of England

1.4. STAGE 2 OF THE PILOT
The second stage of the programme was launched
in the spring semester of the 2014/2015 school year
in the context of the Educational Authority’s priority project SROP-3.1.1-11/1-2012-0001 21st Century
School Education: Development and Coordination
(Second Phase), Creation of Innovative Networks
and development of Educational Programmes. The
Creative Partnerships programme appears in the
project as a possible model of a network of regional partnerships whose goal it is to improve
sub-par performance of schools in mathematics –
a problem that does not involve nationwide networking but concerns the teachers of more than
one institution. The programme was implemented
with the approval of the Pécs School District and
the full support of the heads of participating member schools. After consultations with the heads of
schools three schools were selected with a Grade
5 class in each to serve as pilot sites. A Grade 5
class of another member school and one from a pilot school were chosen as control classes; the latter had never been involved in, and the teachers
were not familiar with, the Creative Partnerships
programme. The sociocultural and demographic
and T-Tudok.) To supplement this internal practice and relying on
the student questionnaire developed for the Complex Art Education component of the day school programme of the Hungarian
Institute for Educational Research and Development, at the end
of the programme T-Tudok sent the participating students an
online questionnaire. In addition to the demographic data, the
questionnaire collected the students’ observations about the
programme and the school on the one hand, and attempted to
explore the students’ self image, social competence, empathy
and learning motivation by means of a test consisting of 50
items. The data captured in this way serve as a basis of comparison for the analysis of this year’s findings, see the quantitative
analysis description in this report.

indicators of the students were the same as those
of the pilot classes.
Training for teachers and creative practitioners
was delivered at the Faculty of Music and Visual
Arts of the University of Pécs from 26 – 28 January 2015. This training was able to be shorter than
CCE’s normal practice, because the practitioners
and teachers were already familiar with the programme. The practitioners had all participated in
the first stage of the programme a year earlier. The
training was particularly focussed on the delivery
of maths.
Activity began in schools in February and was focussed on a single class of Grade 5 students in
each school. There were weekly 90-minute sessions in each school until the end of May. The creative practitioners again worked in pairs, so three
pairs of creative practitioners, i.e. six artists (painters and sculptors) collaborated each with a pair of
teachers (one maths teacher and one form teacher). There were altogether five fifth-grade classes
involved. There were a total of 46 students in the
pilot classes and 47 in the control classes. Only 88
students filled the test of the qualitative analysis
at both the input and output stage, therefore only
these tests have been analysed.
The internal (qualitative) evaluation of the programme took place between 24 and 26 April. In
each school the assessors observed the maths
workshops designed by the creative practitioners and the teachers, and they were able to talk
separately to the schools directors, maths teachers, creative practitioners and a selection of the
children.
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1.5. MAIN FINDINGS
OF THE QUALITATIVE
ANALYSIS

In all the classes observed, and from the discussions
with the creative practitioners and the teachers
involved in the pilot, it was clear that new ways of
working, talking, thinking and assessing had been
introduced. This was evident in a number of ways:
and creative practitioners had exper• Teachers
imented with using different lesson lengths. In
the most successful cases, lessons had lasted
90 minutes, and were able to retain the attention and focus of the children over this period. It was noticeable, however, that children
had taken time to adjust to the longer lesson
times, and to begin with there had been behavioural problems.

the lessons, teachers and artists
• Inhadplanning
been careful to give time in every ses-

sion to ‘community building.’ In one of the
schools, for instance, the session began with
an exercise in which the students stood in a
circle and had to pick a name of a pupil out of
a hat. Then each pupil had to say which flower
they thought that pupil whose name they had
picked and give a reason why. All the students
were generous in their selections and explanations, generating a positive atmosphere in the
class. In addition, it allows each pupil to have
individual attention from the whole group.
Building a class community, which builds on
the individuality and diversity of each child, is
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a very important element in building a collaborative learning environment in which every
child has the opportunity to thrive.

lessons observed, and the descrip• Alltionstheprovided
of other lessons delivered,

used space both within and outside the
classroom flexibly and imaginatively. All the
teachers reported that designing more physically active maths lessons had improved
concentration and learning. In one school,
children were given big sheets of paper
and asked to draw outlines of parts of their
bodies which they then measured and used
for other calculations. One girl, who generally remains detached from maths learning,
became very absorbed in this task, experimenting with different ways of completing
this task in a remarkably inventive way. This
allowed her to explore the idea with her curiosity and imagination combined.

lessons observed had allowed time
• Allfor the
effective reflection. In some cases this

allowed children to repeat for the benefit of
the whole class elements of the work they
had done in smaller groups, hence reinforcing
the learning and ensuring that the main concepts had been understood. Generally these
discussions ensured that the teachers had a
good grasp of how much learning had taken
place and highlighted any work which would
need to be reinforced later. These sessions
also contributed to building the class community. It was interesting to observe in one of
the schools how long a big class (22 students)

were able to sustain the reflective discussion
without becoming restless.

activities all showed that care had been
• The
taken to design in challenge, collaboration,

authenticity, inclusiveness, mobility and flexibility. For instance, in one school, a 90-minute
lesson was observed. The lesson began in the
classroom with a warm up exercise. The teacher then introduced the main exercise of the
day. The pupils were divided into four groups.
They were told that round the school, both
inside and outside, four ‘stations’ had been
established. At each station they would find
an envelope containing a set of instructions.
They had to complete the exercise described
in the instructions, and continue until they had
completed all four exercises. Although at each
station there was an adult. These adults played
no role in directing the children but they were
prepared to answer questions if there was
anything that the pupils had not understood.

of the exercises was mathematical. At
• Each
one station, the children were asked to run

around a 200 metre track, to time each other,
and then to work out the mean average of
their times. At another, they had to draw particular shapes (rectangle, squares, circles and
triangles) and then work out how to divide
the shape into equal parts (into eight parts,
six parts etc.) and then colour in one part (to
show 1/8th, or a 1/6th etc.). So, the lesson
had been designed as a set of challenges, to
which the children had to find their way to
the answers on their own. The lesson required

a complex set of negotiations both within the
group (how shall we solve this challenge?),
between groups (in what order shall we complete the challenges so we are not doing one
at the same time as another group?) and with
the adults (to get answers to their questions
when they were unsure of what was intended). This required the deployment of a sophisticated level of collaboration which the students managed with great success. Finding
shapes (triangles, squares, circles) and angles
in the school playground equipment or creating angles out of combinations of their bodies applied the abstract concepts of maths to
their everyday life, hence making the maths
more relevant.

in small groups of four or five allowed
• Working
every student to play a part, an opportunity

•

which all the children in the groups seized
with enthusiasm, ensuring that the lesson was
inclusive. Moving around the school building
ensured that the lesson was highly mobile.
Although they were doing a lot of maths exercises, like working out mean averages, none
of this work was done sitting at a desk. The
overall design allowed children to select how
they went around the task, in what order they
should be completed, and to work at their own
pace ensuring great flexibility.
The behaviour of the pupils, in particular their
focus, discipline and resilience, was impressive.
One group collected their instructions and
after a brief discussion set about their task.
However, after a while it became clear to them

that the approach they had agreed on was not
working. They were able to discuss this among
themselves and develop a new approach to
the task. The only help they had from an adult
was to ask whether it was allowed to begin
again – permission they were granted. This was
particularly impressive because the children in
this Grade 5 class were able to demonstrate
that they could, without assistance, progress
from a point where they acquire knowledge, to
a point where they can order that knowledge
to a further point where they can interrogate
their own thought processes to create their
own personal frameworks or restructure existing ones. This is a high level of cognitive ability
which the design of the exercise allowed them
to develop and display. The structure of the
control lesson that was observed, on the other
hand, would not have allowed this aspect of
their thinking to be developed.

the teachers interviewed for the evaluation
• Allreported
that they had welcomed the many
new ideas that the creative practitioners had
brought to the planning of lessons and that
they already had or planned to use these exercises and approaches themselves.

principal of one of the member schools
• The
acknowledged that she had taken one of the

ideas she had seen in a lesson designed by the
creative practitioners and was now using this
herself in her own teaching. In this exercise,
the pupils stand in a circle. Each of them has
chosen a number. In the middle of the circle
there are numbers written on cards and laid

out on the floor. The pupils have to group
themselves so that the total of the numbers
of each child in the group equals one of the
numbers on the floor.

maths teacher in one of the pilot classes
• The
said she very much liked the exercises that

the creative practitioners had introduced and
planned to use the exercises herself in the future. She admitted that her approach to maths
was very ‘logical’ but that she had been amazed
at how the unusual approaches introduced by
the creative practitioners had helped the students learn some concepts much more quickly.

pilot school the teacher explained
• Inthatanother
one lesson she had planned with the creative practitioners had to be postponed because it required going outside and that the
weather on the day made this impossible. The
following week, the creative practitioners
were unable to come, so the teacher decided to try it on her own. The exercise required
the children to work in pairs and to search the
grounds of the school for 15 hidden envelopes.
Each envelope had a mathematical problem to
be completed. The teacher reported that the
whole exercise went really well. Not all the
children completed all 15 exercises, but they
all remained focussed and engaged throughout the time. The teacher commented that all
she had to do was sit on a bench and watch
as the students did all the work. She said that
this had given her great confidence and that
she planned to develop further exercises and
complete them on her own.
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the teachers, school directors and creative prac• Alltitioners
reported that there had been improve-

ments in the students’ behaviour. The teachers
were amazed that the students had been able to
remain focussed and disciplined throughout the
90-minute lesson given the degree of mobility and
independence that the students had been allowed.

1.6. METHODS AND TOOLS
OF THE QUANTITATIVE
ANALYSIS OF THE
MATHEMATICS PILOT
PROGRAMME

The goal of the quantitative analysis was to measure the impact of the second stage of the Creative Partnerships pilot programme on certain competencies, reading skills development and maths
knowledge of the participating students. The
analy sis addressed the following areas:
Self-image
Social competence
Empathy
Motivation to learning
Reading level
Mastery of certain concepts and areas in mathematics

•
•
•
•
•
•

This analysis explores the results of 88 fifth-grade
students from five classes of the seven member
schools of Budai Városkapu Primary School, Vocational School, Special Vocational School and Basic
Level Art School of Pécs.
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The assessment was conducted in the spring semester of the 2014-2015 school year over a period of three months, from March through May.
In the first, 2013, stage of the programme T-Tudok Inc. only sent participants a questionnaire
after the completion of the project. In the second stage, students were surveyed at both the
input and the output ends, which allowed the
assessors to measure the change between the
two points.
In order to analyse the impact of the Creative
Partnerships pilot programme, a control population had to be designated consisting of students
with similar background and competencies who
are not involved in the programme in any way. It is
important to have a control group with which to
compare the pilot students’ progress because at
this age students’ social skills, learning attitudes
and scholastic achievement naturally change. If
only the pilot group were analysed it would be impossible to determine whether any change in the
areas examined can be attributed to participation
in the pilot or if it is the result of some external or
age related impact.
The 88 fifth-graders were divided into a pilot and a
control group, with 44 students in each group. The
above mentioned six areas were analysed not only
in terms of pilot and control groups; both groups
were broken down further by family income and
type of educational institution. In this way it was
possible to get a picture of which student group
is affected most by the programme, and whether
the impact on students is consistent across various school types.

1.6.1. Measuring tools
The following tests were used to measure the impact of the Creative Partnership programme on
students’ performance.
Reading skills are measured by the reading level test
developed by the Hungarian Institute for Educational Research and Development (HIERD) and administered to Grade 4 students as part of the National
Test of Educational Skills and Competency Standards5. This part of the analysis is therefore comparable to the result of the nationwide reading skills test.
The mathematics test was developed by mathematics experts invited by T-Tudok. 6 The tests applied at the input and output stages were aligned
with curricular requirements. The tasks set addressed four major areas: arithmetic, measurements, geometry and problem solving. The input
test measured children’s numeric skills, knowledge
of measurements, solution of geometric operations, and tested their ability to analyse problems.
The output test explored children’s knowledge of
geometric concepts, their numeracy in the set of
integers, as well as their skills to interpret simple
charts and graphs and use of coordinates.
In addition to reading and mathematical skills changes in the students’ self-evaluation and personality
were also investigated. The questionnaire used had
previously been applied by HIERD in the assessment
of the day school programme (SROP 3.1.1. Second
Phase, Subproject 3: Complex Art Education Com5 About the survey in detail: http://negyedikesmeres.oh.gov.hu/#
6 The test was written by: Jánosi Amália (math teacher)

ponent, 2012). It explores several areas including
self-image, social competence, learning motivation
and empathy. T-Tudok had earlier administered this
test in other classes of the schools analysed below,
therefore it is possible to compare the attitudinal
changes described in this report to the findings of a
previous study and to a nationwide research project.
Given the very small number of components in the
database, our findings are not suitable for generalisation or for observing trends of improvement or
deterioration. Nonetheless, the database provides
valuable information about the programme’s functioning and mechanisms of impact.

FINDINGS OF
THE STUDENT
ASSESSMENT
OF THE
MATHEMATICS
PILOT
2.1. SELF-IMAGE, SOCIAL
COMPETENCE, EMPATHY,
LEARNING MOTIVATION

This chapter addresses the changes in the pilot
and the control group students’ answers to atti-

Figure 2: The number of positive statements relating to self-image in
the input and output tests

Figure 3: The number of positive statements relating to social
competence in the input and output tests
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tude and motivation related questions between
the input and the output surveys.
Social attitudes are analysed in four areas: self-image, social competence, empathy and learning
motivation. They have been assessed by means of
34 items, and each area was addressed by a variety of questions. Each question involved four possible answers: it’s not at all like me, it’s not like me,
it’s like me, it’s very much like me. The first two
answers were considered negative: if the student
chose either of the two, then the statement does
not characterise them. Likewise, the other two answers were considered positive: students choosing these options think that the trait or behavioural pattern formulated by the statement is typical
of them. In the analysis the researchers counted
the number of positive and negative choices in
each case. The small number of respondents did
not allow multi-variable analysis; nevertheless,
these techniques are worth applying also in larger
samples.
Main findings of the analysis:
In the pilot group the students’ positive
self-image has improved to a greater extent
than in the control group.
Pilot students’ positive attitude to social competence has also improved to a greater extent
compared to the control group.

•
•

levels of empathy and learning motivation
• The
have not increased significantly in the pilot
group or in the control group.
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2.1.2. Self-image
Ten statements were used to test students’ self-image. It is conspicuous that the number of students
making only few (1-6) positive statements decreased
in both the Creative Partnerships (CP) pilot group and
the control group, while the number of those who
felt that 9 or 10 positive statements described them
increased. Figure 2 shows that while in the control
group there was a 7% drop in the number of those
who gave few positive answers and the number of
those who felt almost all statements described them
grew by 16%, the same rates in the pilot group were
33% and 41% respectively. This indicates a stronger
positive process among the CP pilot students.
2.1.3. Social competence
Figure 3 shows that a similar positive trend seems
to emerge in respect of social competence, which
is stronger in the pilot group than in the control
group. The number of students who felt they were
characterised only by 0-6 statements was down
by 42%, and the number of those who gave a
positive answer to almost all statements was up
by 160%. In the control population the number of
those in the lowest category did not decrease but
67% more students’ answers were almost all positive. It is to be noted that the control group was
very positive upon input, so more students identified with 8-9 statements upon output.
2.1.4. Empathy
Four statements were applied to test empathy.
As shown in figure 4, the findings are not quite

as straightforward as in the case of the other two
indicators. In the pilot group three students less
gave a positive response to 2 or 3 statements in
the output test that upon input, and the number of students giving the most positive answers
grew by one, while the number of students giving the fewest positive answers increased by two.
In the pilot group the number of those who felt
they were characterised by the most as well as
by the fewest statements. The findings indicate
a slight decrease in the empathy of the pilot students and a very minor increase of empathy in the
control group.
2.1.5. Learning motivation
Learning motivation showed an evident, albeit
slight, decline in both groups, as presented in figure 5. In the pilot group 12.5% less students said 7
or 10 statements described them, and the decline
in the control group was 8%. In the pilot group
the only increase was in the number of those who
identified with the fewest number of statements.
In the control group the number of students giving 0-4, as well as 5-6 positive replies increased.

2.2. THE RELATIONSHIP
BETWEEN SOCIAL
BACKGROUND AND THE
FACTORS EXAMINED

The input test took stock of the students’ social situation. This enabled the researchers to analyse indi-

cators described above in subgroups based on the
income of the families. This is important because
the picture about the impact of the programme is
more accurate if not only the overall effects on the
group as a whole are considered but other questions can also be answered, for example whether
the programme managed to enhance the learning
motivation or the maths performance of students
coming from the poorest families, or the empathy
of students from the most affluent families.
2.2.1. Methodology
2.2.1.1. Social background
To plot students’ social background the researchers asked whether the family had certain assets
(five were listed) and whether the student personally had certain possessions (four were listed). The
longer list of 13-15 items generally used in other
studies was not applied because according to our
preliminary information the majority of students
in the schools came from families in difficult social conditions. As regards family assets, the list
contained a computer, a car, a washing machine, a
dish washer and a holiday home. The personal possessions list included an own room, an own desk,
an own mobile phone and an own bicycle. As can
be seen, neither list investigated the possession or
absence of particularly expensive items. For example, in the case of a child not having an own desk
indicates serious deprivation as a desk is an indispensable material condition for learning.
Possessions give an idea of the family’s social
background. The more items a family and the child

Figure 4: The number of positive statements relating to empathy in the
input and output tests

Figure 5: The number of positive statements relating to learning
motivation in the input and output tests
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in the family have the more affluent they are. Contractions were made for the sake of analysis. In
terms of family assets, efforts were made to set
up groups representing a quarter of the families,
and in terms of personal possessions, each group
represents one-third of the children.

It is not the standardised results themselves that
the analysis is focused on but their change between the input and the output tests. Positive
changes are marked in green and negative changes in red in the output table. If a change was less
than 50% the cell remained white.

2.2.1.2. Standardised findings

2.2.1.3. Comparison with previous results

The following sections concentrate on the number
of positive answers students gave in respect of
their self-image or empathy through the evaluation of the statements, and the number of correctly or incorrectly solved or unsolved maths exercises and problems as well as reading comprehension
tasks in the input and output tests. For ease of
comparison most of the results are presented in a
standardised format.

In order to see our findings in context and compare them to the findings of recent surveys in
Hungary the results of several research projects
are presented in the following passages.

To illustrate this by the example of maths questions, standardisation means that we look at
the number of correct answers each student
gave to the maths exercises or problems. These
values are then cumulated and standardised,
i.e. transformed in a way that their mean is zero
and their spread is one, so their value is most
frequently between +1 and –1. This means that if
a standardised value is a negative number, the
group gave less-than-average correct answers,
and vice versa, a positive value means students
performed above the average. If a positive value appears in the social competence analysis,
it means the group identified with more than
the average number of statements. The input
and the output results were standardised separately.
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The basis of comparison of social attitudes and
competence was the test administered by T-Tudok to seventh-graders of the schools participating in the 2014 Creative Partnerships pilot, and
HIERD’s impact analysis carried out in conjunction
with the development of educational programmes
in day schools.
Reading level was compared to the Educational
Authority’s National Test of Educational Skills and
Competency Standards conducted in 2012 among
Grade 4 students.
2.2.2. Main findings
Social attitudes and competence
Except for the lowest income group the CP
pilot had a significant positive effect on students’ self-assessment and self-image.
The empathic skills of students decreased in
both the pilot and the control group. In the
pilot group the empathy of students with the

•
•

•
•
•

most modest background also deteriorated,
which may widen the gap between the two
groups.
Participation in the pilot had a positive effect
on the learning motivation of students from
affluent families but had no impact on the motivation of the poorest students.
The better the students’ living conditions the
more they tend to give positive answers.
Based on the two 2014 tests used for comparison, more affluent students tend to have a
more positive self-image and better learning
motivation; conversely, they have less empathy than their peers from poorer families.

Reading level
The rate of students with optimal reading skills
increased significantly in the pilot group, to an
extent exceeding that of the control group.

•

Mathematical skills
Students in the pilot group produced more
correct answers to the maths exercises and
problems that the control group students. The
increase was conspicuous mainly in the group
of affluent students.
There was a slight increase in the number of
incorrect answers in the pilot group and a
parallel decrease in no answers. This can be
explained by increasing mathematical confidence: in the output test students attempted
to solve a problem even if they were not sure
of the solution. The findings show that confidence increased not only among the children
of the most affluent families but across the
board.

•
•

2.2.3. Analysis of social attitudes and competence
The findings show that the family’s assets have a
strong influence on the child’s personal possessions. Table 1 shows that in 41% of the very poor
families (with 0-2 items from the list) children too
have only 0-2 items of possession. The other extreme is just as strong: in 92% of the families having all five items the child has four items of personal possession.
Table 1: Distribution of family and personal
possessions (percentages in brackets)
0-2 personal
items

3 personal
items

4 personal
items

0-2 family
items

10 (42%)

8 (33%)

6 (25%)

3 family
items

3 (11 %)

8 (31%)

15 (57%)

4 family
items

5 (19%)

5 (19%)

16 (62%)

5 family
items

0 (0%)

1 (8%)

11 (92%)

It is conspicuous that families strive to give their
children more personal items than the family has
as a whole. Sixty percent of the families with the
least assets provided more than two personal possession items to their children. The rate is similar for
families possessing three and four items. This, however, also means that a family may have some items
but the student does not. Each of the first three
categories of families contained at least two children who do not have a desk of their own. These
students are severely limited in their home studies.

Table 2: Distribution of standardised average positive answers by family possessions upon
input

0-2 items
3 items
4 items
5 items
Total

Control/pilot

Self-image

Social competence

Empathy

Learning motivation

Control

-0,022

0,317

0,211

0,034

Pilot

-0,533

-1,574

-0,079

0,362

Control

-0,016

0,128

-0,296

0,021

Pilot

-0,124

0,209

-0,257

-0,259

Control

0,424

0,364

0,182

0,257

Pilot

0,065

-0,141

-0,16

-0,048

Control*

0,137

-0,629

0,573

-0,295

Pilot

-0,019

-0,113

0,454

-0,115

Control

0,085

0,242

0,04

0,073

Pilot

-0,085

-0,242

-0,02

0,006

*Very low case number, 1 case per cell
Table 3: Distribution of standardised average positive answers by family possessions upon output

0-2 items
3 items
4 items
5 items
Total

Control/pilot

Self-image

Social competence

Empathy

Learning motivation

Control

0,023

0,127

0,391

0,452

Pilot

-0,338

-0,454

-0,015

-0,198

Control

-0,32

-0,059

-0,103

0,058

Pilot

0,079

0

-0,015

-0,27

Control

0,257

0,057

0,052

-0,137

Pilot

0,203

-0,091

-0,305

0,23

Control*

-1,149

0,127

-0,015

-0,868

Pilot

0,079

0,19

0,287

-0,037

Control

-0,068

0,048

0,136

0,154

Pilot

0,068

-0,048

-0,045

-0,02

*Very low case number, 1 case per cell
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Table 4: Distribution of standardised average positive answers by personal possessions upon
input

0-2 items
3 items
4 items
Total

Control/pilot

Self-image

Social competence

Empathy

Learning motivation

Control

0,301

-0,021

0,014

-0,52

Pilot

-0,437

-1,14

-0,197

0,028

Control

-0,322

0,175

0,356

0,205

Pilot

-0,437

0,283

-0,079

-0,407

Control

0,294

0,371

-0,168

0,171

Pilot

0,159

-0,001

0,072

-0,006

Control

0,085

0,241

0,04

0,073

Pilot

-0,085

-0,242

-0,02

-0,062

Table 5: Distribution of standardised average positive answers by personal possessions upon
output

0-2 items
3 items
4 items
Total

Control/pilot

Self-image

Social competence

Empathy

Learning motivation

Control

-0,145

-0,371

0,0803

-0,502

Pilot

-0,166

-0,38

-0,437

-0,27

Control

-0,139

0,359

0,34

0,546

Pilot

-0,299

-0,769

0,365

-0,346

Control

0,006

-0,032

0,016

0,096

Pilot

0,265

0,288

0,011

0,173

Control

-0,068

0,048

0,137

0,154

Pilot

0,068

-0,048

-0,045

-0,02

The average numbers of positive answers by
family possession were also examined. The results presented in table 2 and table 3 shows
that the CP pilot programme had a significant
positive impact on the participating students’
self-evaluation and self-image, except for the
lowest income group where the impact was mi70

nor. The empathic skills of affluent students in
the pilot group as well as the control group decreased – it seems that the programme was unable to offset the negative trend. Participation
in the programme had a positive effect on the
learning motivation of affluent students but did
not affect the poorest students.

It is interesting to note the Total lines of the
tables. Apparently, the control students had a
more positive attitude and self-image at the beginning of the pilot period and deteriorated by
the time of the output test. The pilot group displays the opposite trend: the students’ self-image and social competence changed positively.
Conversely, in terms of empathy and learning
motivation the control group’s initial positive
results improved further and the results of the
pilot group, already low at the input test stage,
deteriorated further.
Similar conclusions can be drawn from the analysis based on the students’ possessions shown
in table 4 and table 5. It should be noted that
unlike the control group, the level of empathy of pilot students with the most affluent
as well as the poorest background diminished,
which is likely to widen the gap between the
two groups.
Both breakdowns highlight the fact that the better the circumstances of the students the more
likely they are to give positive answers, i.e. the
more they identify with the statements used in
the tests.
2.2.3.1. Comparison with previous research findings
The above results were compared with an earlier
survey conducted by T-Tudok Inc. in 2014 in Grade
7 of the Pécs schools involved in the current CP
programme. The results of the survey are presented in table 6 and table 7.

The processes here are clearer than in the 2015 impact analysis. The better the family’s financial situation the higher the distribution of standardised
positive answers in the case of self-image, social
competence and learning motivation. On the other hand, empathy deteriorates as financial conditions improve.
Table 6: Distribution of standardised average
positive answers by family possessions in the
2014 T-Tudok survey
Self-image

Social competence

Empathy

Learning
motivation

0-1 item

-0,044

-0,142

0,174

0,200

2-3 items

-0,038

-0,034

0,043

-0,104

4-5 items

0,092

0,124

-0,155

0,119

Table 7: Distribution of standardised average
positive answers by personal possessions in
the 2014 T-Tudok survey
Self-image

Social competence

Empathy

Learning
motivation

0-1 item

-0,231

-0,514

0,216

-0,002

2-3 items

-0,004

0,022

0,042

-0,014

4-5 items

0,074

0,134

-0,103

0,013

Our findings were compared with those of HIERD’s
2014 impact analysis carried out in conjunction
with the development of educational programmes
in day schools. Table 8 and 9 present HIERD’s findings by income categories.
These two tables reflect our findings. The more
affluent family students come from the more pos-

itive their self-image and the stronger their motivation to learning. However, in HIERD’s analysis
more affluent students not only have poorer empathy but also poorer social skills.
Table 8: Distribution of standardised average
positive answers by family possessions in the
2014 HIERD survey
Self-image

Social competence

Empathy

Learning
motivation

0-1 item

-0,324

0,094

0,133

-0,028

2-5 items

0,396

-0,115

-0,162

0,035

Table 9: Distribution of standardised average
positive answers by personal possessions in
the 2014 HIERD survey
Selfimage

Social competence

Empathy

Learning
motivation

0-1 item

-0,299

0,063

0,118

-0,055

2-3 items

0,419

-0,089

-0,166

0,077

2.2.4. Reading level
According to definition applied by the Educational Authority, “The critical preconditions for a
well-functioning reading comprehension are optimal reading skills and knowledge of the meaning of the 5000 most frequent words as 96 percent of the words of standard written texts are
variations of these words.” Table 10 presents the
current level of mastery of this basic vocabulary
among fourth-graders based on 2012 results 7 (OKM
7 k%p is the actual result achieved in relation to the optimal mastery of the basic skill and competency.

2012 Országos Jelentés a 4. évfolyamos Országos
Készség- és Képességmérés Eredményeiről (Ministry of Education and Culture report on the findings
of the nationwide competencies and skills assessment in Grade 4, 2012, 5.)
The values in the table serve as reference for our
analysis. The average level of reading skills in the
Grade 5 group in our analysis is 84 percent. As Pécs
is a county seat the reference value is 87 percent,
a difference of three percentage points. This does
not seem to be a major difference but as our target group is a year older it can still be significant.
Figure 6 presents the input and output reading levels of all of the Pécs students involved in the analysis. It is conspicuous that in our analysis the rate of
fifth-graders with advanced and finishing level reading skills is considerably higher than the reference
figures in the table. Conversely, the rate of students
with optimal reading skills is lower (16% compared
to 33%), which is considerably below the nationwide
average given that the students in the Creative Partnerships programme were one grade older.
Figure 7 presents the reading levels of students
in the pilot group and control group separately
at the time of the input and output testing. An
important outcome of the programme is that in
the pilot group the rate of students with optimal reading level increased considerably, to an
extent exceeding that of the control group: the
rate of increase in the pilot group is 350% as opposed to 25% in the control group. Concurrently,
the rate of advanced level readers dropped drastically in both groups.
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Table 10: Reading level
Level of analysis

Average k%p

Foundational
0-59 k%p

Beginner 60-69
k%p

Advanced 70-79
k%p

Finishing 80-89
k%p

Optimal 90-100
k%p

National

86

1

1

10

59

29

Village

84

1

2

16

58

22

Town

87

0

1

9

58

32

County seat
(e.g.: Pécs)

87

0

1

8

59

33

Budapest

88

0

1

5

59

35

Figure 6: Reading levels of the participating students in the input and
output tests
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Distribution of students by reading levels

Figure 7: Reading levels by pilot and control group in the input and
output tests

Tables 11 and 12 address the relationship between the level of reading skills and the average number of positive answers to attitudinal
questions. At the input stage, there is a clear relationship: the better the reading skills the higher number of positive answers. This correlation
does not prevail at the output stage, where a
significantly greater number of students were
found to have improved reading skills. It is also
conspicuous that while the number of optimal
readers increased this did not go hand in hand
with an improvement of their social competence, empathy and learning motivation: these
indicators did not improve.
Table 11: Distribution of standardised average
positive answers to social skills by reading
level upon input

Advanced

Finishing

Optimal

Total

Control/
pilot

Selfimage

Social
competence

Empathy

Learning
motivation

Control

-0,565

0,474

0,067

0,275

Pilot

-0,609

-0,558

-0,47

-0,216

Control

0,193

0,126

0,068

-0,028

Pilot

0,101

-0,185

0,043

-0,061

Control*

0,711

0,612

-0,242

0,396

Pilot

-0,437

0,435

1,225

0,691

Control

0,085

0,242

0,04

0,073

Pilot

-0,085

-0,242

-0,02

-0,062

*Very low case number, 2 cases per cell

Table 12: Distribution of standardised average
positive answers to social skills by reading
level upon output

Advanced
Finishing
Optimal
Total

Control/
pilot

Selfimage

Social
competence

Empathy

Learning
motivation

Control*

-0,878

0,081

1,314

1,143

Pilot

0,112

0,317

-0,015

0,229

Control

0,02

0,272

0,129

0,12

Pilot

0,101

-0,252

0,068

-0,079

Control

-0,392

0,081

-0,28

0,001

Pilot

-0,068

-0,391

-0,457

0,107

Control

-0,068

0,242

0,136

0,154

Pilot

0,068

-0,242

-0,045

-0,02

The input test included 21 maths exercises and
problems. Table 13 is presented to illustrate the
methodology by means of the exercises/problems
included in the input test. The columns show the
numbers of correct answers. Thus, a value 4 means
that the student solved four exercises/problems
correctly. The rows show how many children in the
pilot and control groups gave how many correct
answers. So, in the pilot group 1 is attached to the
value 4, which means that there was one student
who gave four correct answers, and in the control
group four children gave four correct answers.

*Very low case number, 2 cases per cell
2.2.5. Mathematical competence
In this chapter the results of the mathematics components of the input and output tests are analysed.
Three variables have been set up based on how
many students gave how many correct answers,
incorrect answers or no answer at all. The figures
were standardised as described in the Methodology chapter above. Positive figures mean that a
group gave more than the average number of correct or incorrect answer or no answer.

Figure 8 reveals that on the average students in
the control classes gave incorrect answers more
frequently than the children in the pilot classes.
Moreover, the difference increased by the time of
the output testing, which meant that as a result
of the programme students in the pilot classes
solved maths exercises and problems correctly
with greater frequency.
In the pilot group the average number of correct
answers increased, that of missing answers decreased while the number of incorrect answers
somewhat increased. This can be explained by the
pilot group students’ greater mathematical confidence: they dared to try and solve the problems
and exercises even if they were not quite sure
how to solve them.

Table 13: Distribution of correct answers in the input test
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Control

1

1

0

3

4

6

4

1

3

5

1

1

4

3

2

3

2

1

1

0

0

0

Pilot

0

0

0

2

1

1

3

8

3

2

5

1

1

2

3

1

2

2

2

2

0

3
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Tables 14 and 15 explore the correlation of maths
answers with the students’ social background. The
results of the output test indicate the frequency
of correct answers grew significantly among the
students of the most affluent families. At the same
time, missing answers decreased even among students with poorer backgrounds, which means that
they too showed greater confidence in trying to
solve the problems.
Table 14: Distribution of standardised mean
maths answers by family possession upon input

0-2 items

Figure 8: Average distribution of maths answers in the input and output tests

3 items

4 items

5 items

Total

Control/
pilot

Correct
answer

Incorrect
answer

No answer

Control

-0,604

0,294

0,327

Pilot

0,294

-0,8

-0,22

Control

0,261

0,021

-0,28

Pilot

0,224

-0,113

-0,12

Control

-0,218

0,065

0,162

Pilot

0,573

-0,465

-0,144

Control*

-1,336

0,934

0,483

Pilot

-0,066

0,084

-0,009

Control

-0,238

0,163

0,086

Pilot

0,288

-0,187

-0,115

*Low case number, 1 case per cell
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Table 15: Distribution of standardised mean
maths answers by family possession upon
output

0-2 items
3 items
4 items
5 items
Total

Control/
pilot

Correct
answer

Incorrect
answer

No answer

Control

-0,659

0,163

0,657

Control

0,01

Pilot

Pilot

-0,453

-0,045

-0,079

0,574

0,125

-0,456

Control

-0,299

Control*

-1,108

Control

-0,359

Pilot

Pilot
Pilot

-0,177
0,13

0,349
0,352

0,677

-0,125

0,616

0,231

-0,593

0,037

-0,389

0,482

2,176

0,085

-0,321

-0,779
0,45

*Low case number, 1 case per cell
As one of the pilot classes comprised children with
special educational needs their performance could
arguably influence the impact of the programme.
However, disregarding SEN children’s impact does
not change the results to any great extent. Therefore on the whole, SEN students do not have a
significant influence on the results.
In addition to the above, mathematical skills were
examined in the individual areas as well. Maths
tasks addressed four major areas: arithmetic,
measurements, geometry and problems.
As the two tests included different types of exercises and problems and not all the areas overlapped it is not possible to directly compare the
input and output results summarised in tables 16
and 17 below.

mathematical area tested. The results contain a
certain amount of subjectivity as the tests were
evaluated by a teacher who only knew one of the
classes involved. The overall performance and the
achievements in the four respective areas are depicted in the following tables (in percentages).

Table 16: Standardised mean values of some
areas in mathematics upon input
Control
Pilot

Arithmetic

Measurements

Geometry

-0,264

-0,018

-0,321

0,335

0,068

Problems
0,056

0,296

-0,017

Table 17: Standardised mean values of some
areas in mathematics upon output
Control
Pilot

Geometry

Arithmetic

Graphs and
charts

Coordinate
system

-0,071

-0,203

0,194

-0,582

0,159

0,356

-0,042

0,631

Based on the input as well as the output tests students in the pilot group perform better than the
control group in three areas, and their achievement was poorer in solving problems in the first
test, and in working with graphs and charts in the
second test.
The maths tests were evaluated by a mathematics
teacher, who calculated each student’s result in
percentages for the overall test and also for each

Tables 18 and 19 show that the performance of both
pilot and control students was relatively poor in
both tests, the overall achievement remained below
50%. However, in harmony with our earlier observations, students in the pilot group managed to significantly improve their overall achievement, to a much
greater extent than the control group students.
On the whole, as a result of the programme the
maths performance of the students in the pilot
group improved considerably. Moreover, besides
their knowledge, their confidence also increased,
and at the output stage they tried to solve more
problems and exercises than in the input test. Here
again, family background plays a crucial role and
the Creative Partnerships programme did not manage to stop the exclusion of the poorest groups.

Table 18: Evaluation of maths tests by a teacher upon input
Overall result (%)

Arithmetic (%)

Measurements (%)

Geometry (%)

Problems (%)

Control

31,7

26,4

49,5

37,4

24,1

Pilot

39

38,5

51,8

48,6

20,7

Overall result (%)

Geometry (%)

Arithmetic (%)

Graphs and charts
(%)

Coordinate system
(%)

32

33,7

50

69,9

4,5

49,4

39,4

64,5

64,2

48,4

Table 19: Evaluation of maths tests by a teacher upon output

Control
Pilot
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3. MAIN
FINDINGS BY
SCHOOL

In this chapter the findings related to the investigated areas of social attitudes and competence,
reading level and mathematical competence are
broken down and analysed by school.
Table 20 presents the distribution of students in
the control and pilot groups across the member
schools of the Budai Városkapu School Centre of
Pécs:

Figure 9: Self-image of students by school upon input

The main findings of the analysis are as follows:
The pilot students in the different schools
mostly seem to move in the same direction in
terms of the various indicators; it is likely that
the programme has a consistent impact that is
independent from the institution.

•

students’ self-image in the pilot schools
• The
significantly improved, to a greater extent

than the control group. The biggest improvement was observed in the case of the pilot
students in Meszes School.

Figure 10: Self-image of students by school upon output
Table 20: Distribution of students by school

Control
Pilot
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Gyárváros
School

Meszes
School

17

27
18

Bártfa Street
School

Somogy
School

18

8

social competence of pilot students also
• The
improved. The most marked positive change

was found with the Somogy School students,
where the rate of respondents identifying with
almost all of the statements grew from 0% at
input to 38% at the output test.

level of empathy of students decreased
• The
in all of the schools with the exception of the
Bártfa Street institution, where the number of
students who identified with all of the statements was up from 11% to 33%.

the exception of Meszes School the
• With
rate of students giving a positive answer to
every learning motivation statement, i.e. who
identified with the statements stagnated or
decreased in every control school and pilot
school. While this is positive in the case of
Meszes, at the opposite end of the scale, the
number of students who did not identify with
any of the statements also increased.

output test found that the level of read• The
ing skills improved in every group. The most

Figure 11: Social competence of students by school upon input

spectacular development occurred in Somogy,
where the rate of finishing level students rose
from 25% to 88%, albeit none of the students
achieved the optimal level upon output.

of maths, the rate of correct answers
• Inof terms
the pilot students in Meszes and the Bárt-

fa Street schools increased and the rate of incorrect and missing answers decreased. Conversely, in the Somogy pilot group’s results
deteriorated in respect of all three indicators.

3.1. SELF-IMAGE
Figures 9 and 10 below shows a significant positive change in the students’ self-image between
the input and the output tests. The number of stu-

Figure 12: Social competence of students by school upon output
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dents making 8-9 positive statements increased in
all three pilot schools. The biggest improvement is
seen in the Meszes School pilot group. While in the
control schools there was a 16% increase in 8-9 positive self-image statements upon output compared
to the input stage, the same was 41% among the
students participating in the CP programme.

3.2. SOCIAL COMPETENCE

Figure 13: Empathy of students by school upon input

In terms of social competence, the entire group
displays a significant positive change between the
input test and the output test. As shown in figures
11 and 12 the most marked change occurred in the
Somogy School group, where none of the students
gave 8-9 positive answers at the input and this rate
was 38% upon output (an increase from zero to three
students). In the control schools the rate of students
giving the highest number of positive answers was
up by 67%, and among pilot students, by 160%.

3.3. EMPATHY

Figure 14: Empathy of students by school upon output
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A different trend emerges when empathy is examined. As presented in figures 13 and 14 in this case
the rate of children giving the maximum number
of positive answers diminishes in all of the schools
with the exception of the Bártfa Street institution.
Somogy displays the biggest change: in the output
test none of the students made four positive statements. The analysis revealed that the negative trend
was stronger in the control schools, where there was
a 40% drop in the number of students giving four
positive answers in contrast to pilot schools, where
there was an 11% increase thanks to Bártfa.

3.4. LEARNING
MOTIVATION

Figures 15 and 16 show that learning motivation
takes a shape similar to empathy. With the exception of the pilot group at Meszes School, the rate
of student giving all-positive answers decreased
in every group. Yet the picture in the Meszes pilot
group is not entirely rosy as there was a significant
increase in the number of those who gave few (04) positive answers – students from the middle
range moved either upwards or downwards.

3.5. READING LEVEL
By the end of the programme reading levels improved in every institution, and more students
had optimal and finishing reading levels than
upon input. Tha change is presented in figures
17 and 18. While no student in Somogy achieved
the optimal level even by time of the output
test, the rate of finishing readers was up from
25% to 88%. In the control groups, the rate of
students in the lowest (advanced) category
dropped by 77% by the time of the output testing (from 9 to 2 students). The same decrease
among pilot students was 70% volt (from 10 to
3 students).

Figure 15: Learning motivation of students by school upon input

3.6. MATHS RESULTS
The analysis of the mathematics component of the
tests provides a mixed picture: there are groups
in the control population as well as the pilot

Figure 16: Learning motivation of students by school upon output
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population where the result deteriorated while other groups performed better. Figures 19 and 20 show
that the pilot groups in Meszes and Bártfa gave a
higher number of correct answers to the mathematical problems and exercises in higher rates, while at
the same time the rates of incorrect or missing answers decreased. On the other hand, in the Somogy
School the pilot group’s results slipped in terms of
all three indicators. It appears that the effect of the
programme is manifested in different ways in different schools, communities and student groups.

Figure 17: Reading level of students by school upon input

4. LEARNING
MOTIVATION
AND EMPATHY
THROUGH HIGHLIGHTED STATEMENTS

Based on the findings presented so far it appears
that while the participating students’ self-image
has improved significantly and their social skills
have also developed, their learning motivation has
not changed and their empathy has not showed
a positive development. This chapter addresses
these two areas in greater depths.

Figure 18: Reading level of students by school upon output
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We present two highlighted statements and explore to what extent the students identified with
each at the input stage and at the output stage.

The student population was again broken down
in terms of financial conditions. The analysis revealed positive results in this area, too. In the
least affluent group the number of students
who were willing to learn things that fall outside their interest has increased. No unequivocally positive result was found in respect of
the highlighted statement related to empathy
but it is conspicuous that the number of affluent students who feel for their mates who are
mocked at has not decreased.

4.1. “I ONLY LEARN WHAT
I’M INTERESTED IN” –
LEARNING MOTIVATION

Figure 19: Distribution of standardized average maths results by school upon input

The first highlighted statement referred to learning motivation: students participating in the CP
programme had to decide to what extent they can
identify with the following statement: I only learn
what I’m interested in. Figure 21 clearly shows that
at the time of the output test the rate of those
who felt the statement entirely described them
decreased in all three categories. It is an important
achievement that the attitude of student with
the poorest background (those possessing 0-2
items) has completely changed: after the initial
27.8% only 16.7% identified fully with the statement. Maybe these students think they are not at
all interested in maths and yet as a result of the
programme they started paying attention in class.
Figure 22 examines the responses to the same
statement but here the students were grouped

Figure 20: Distribution of standardized average maths results by school upon output
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according to the number of items possessed by
the family. The findings are similar: the number
of students fully identifying with the statement
decreased in all the categories; and in the group
where the family has the fewest possessions not
only did the number of students fully identifying
with the statement decreased but the number of
those who felt the statement quite described them
or only slightly described them also increased.

Figure 21: Students’ learning motivation analysed through a highlighted statement
(by items possessed by the student)

4.2. “IF SOMEONE IS
MOCKED AT I ALWAYS
FEEL VERY SORRY FOR
THEM” - EMPATHY

The second highlighted statement maps the students’ empathy. As was the case with the results
presented in previous chapters of this report, here
again the findings do not point in the same direction. Results are presented in figures 23 and 24.
For instance in the group of students possessing
0-2 items the number of those who fully identify with the statement decreases, but the number
of those who think that the statement is not at
all typical of them likewise decreases. The movement is quite the opposite in the middle group (of
students possessing 3 items) where the number of
the most negative and most positive relies equally
increased.
Figure 22: Students’ learning motivation analysed through a highlighted statement (by
items possessed by the family)
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The following figure puts the same statement into
focus but here the groups are established on the
basis of the family’s possessions.

5. SUMMARY:
FINDINGS OF
THE QUANTITATIVE ANALYSIS
OF THE PILOT
MATHEMATICS
PROGRAMME

Comparison of the results of the pilot and control groups revealed that in the period between
the input and output tests the self-image of the
students participating in the CP programme improved, as did their social competence, to an extent that exceeded the improvement of control
group students. However, empathy and learning
motivation did not improve significantly in the pilot group or the control group.
The analysis based on the students’ financial background highlighted the fact that the self-image of
students in the lowest income categories did not
improve as a result of the programme, so this positive outcome was not shared by this group. Students from affluent families typically show a lower
level of empathy in both the pilot and the control
group but in the pilot group the empathy level of
students with poorer backgrounds also decreased,
which may further widen the gap between the two
groups. Participation in the CP programme had a

Figure 23: Students’ empathy analysed through a highlighted statement (by items
possessed by the student)

Figure 24: Students’ empathy analysed through a highlighted statement (by items
possessed by the family)
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positive effect on the learning motivation of children with a more solid financial background but
made no appreciable impact on the motivation of
the poorest students. On the other hand, it is a
consequence of the programme that there was an
increase in the number of students from poorer
families who are willing to learn things other than
what they were interested in. Nevertheless, on the
whole, the better the student’s family background
the more likely they are to give positive answers
to attitudinal questions.
The improvement in the reading level of students
in the pilot group was considerable and exceeded that of the control group. The improvement
in their rate of correctly solved mathematical exercises and problems also exceeded that of the
control group, and their mathematical confidence
increased.
A source of the positive trend in the pilot group
is that students from more affluent backgrounds
gave significantly more correct answers in the
output test than upon input, but is conspicuous
that student with less fortunate backgrounds also
tried harder and had greater confidence when
faced with the maths test, even if they could not
solve the problems correctly.
Analysis by institution highlighted the fact that
the pilot students in the various schools move
mostly in the same direction in terms of the indicators, therefore it is likely that the programme
has a consistent impact that is independent from
the institution, i.e. the findings described above
are valid to not just specific groups of students.
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6. LIMITATIONS
OF THE STUDY
AND DIRECTIONS
FOR FUTURE
RESEARCH

The research design of the study has been improved together with the pilot phases of the project. During the first pilot phase only the views
and opinions of the students being members of
the treatment groups were collected, the second
phase introduced a control group and pre- and
post testing of the students. After the second pilot, Creative Partnerships Hungary project joined
the OECD CERI project, called Assessing progression in creative and critical thinking skills in education, within which more than 800 students will
be measured from grade 3 and grade 7. So the limit
of this study, the small number of participant children, will be overcome, and this OECD project will
enable us to check the validity of our results on a
much bigger school population.
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A. THE PÉCS
CREATIVE
PARTNERSHIPS
PILOT MATHS
PROGRAMME
1. INTRODUCTION
This report is an evaluation of a Creative Partnerships programme which took place in three
schools in Pécs in Spring 2015. The three schools
selected to participate in the programme had
been part of a pilot Creative Partnership programme which took place in six schools in Pécs
from February to June 2014. This further pilot was
tightly focussed on mathematics. It was agreed
that the schools selected to take part should
be drawn from those already familiar with the
CCE’s approach and methodology. Three of the
schools were selected to participate and the remaining schools were used as ‘control schools’
to provide comparable quantitative evidence
before and after this pilot. Training for teachers
and creative practitioners was delivered in Pécs
in January, 2015. This training was able to be
shorter than CCE’s normal practice, because the
practitioners and teachers were already familiar
with the programme. The practitioners had all

participated in the earlier programme. The training was particularly focussed on the delivery of
maths.
Activity began in schools in February and was focussed on a single class of Grade 5 pupils in each
school. There were weekly sessions in each school
until May. Classroom monitoring took place in
April. In each school maths workshops were observed, designed by the creative practitioners and
the teachers, and they were able to talk separately to the schools directors, maths teachers, creative practitioners and a selection of the children.
In one school they were also able to observe a
typical maths lesson, delivered by an experienced
maths teacher, but not designed in collaboration
with creative practitioners.

2. THE CREATIVE
PARTNERSHIPS ENQUIRY
SCHOOL PROGRAMME

The Creative Partnerships project in Pécs was modelled on the Enquiry School programme designed
and pioneered in England by CCE. One of the two major strands of the Creative Partnerships programme
(the other is the Change School programme), the
Enquiry School programme allows schools to focus
on a single issue over a period of several weeks. The
Change School programme takes place over a much
longer period (typically two to three years) and will
support a number of projects across the school and
is intended to bring about significant change to the
institutional culture and practice.

Schools enter the Creative Partnerships programme
having identified a specific school need or problem
that they wish to address. Generally issues vary
enormously between schools but can include poor
speaking and listening skills in grade 1, poor maths
scores in grade 6, low attainment in science in grade
10 or boys behaviour in the playground. In the case
of the Pécs, the programme in 2014 was extracurricular, providing pupils with activities linked to learning but in the afternoon after school. In the case
of this pilot , as explained above, all the projects in
this focussed on the delivery of Maths in grade 5.

B. HOW THE
EVALUATION
HAS BEEN
DESIGNED
1. INTRODUCTION

The Creative Partnerships programme in England
was underpinned by an extensive research programme. The early research established the programme delivered measureable improvements
in pupils’ attainment, behaviour and motivation.
Later research analysed in depth why and how
these effects were achieved. The research has
also produced a number of literature reviews,
new typologies of impact and new definitions
of terms.

The evaluation of the Pécs Creative Partnerships programme therefore uses the logic model that the research in England established as a lens through which
to study the impact of the Creative Partnerships programme in Pécs. For this reason it is important to begin
by considering the logic that underpins CCE’s approach.

2. UNDERSTANDING WHY
CREATIVE PARTNERSHIPS
WORKS

CCE research shows that the success of the Creative Partnerships programme is the result of the
deployment of a less directive and controlling
pedagogy than is usual in many schools. The evidence for this is presented in detail in the CCE
commissioned publication The Impact of Creative
Partnerships on the Well-Being of Children and
Young People by Ros McLellan, Maurice Galton,
Susan Steward & Charlotte Page (Cambridge University - 2012). The study includes an extensive review of prevailing pedagogical theory and draws
particularly on self determination theory (SDT)
(Deci and Ryan, 1985). This argues in favour of enabling pupils to develop real expertise so that they
come to be able to understand learning:
”SDT suggests that people’s innate needs
include competence (feeling effective in one’s
on-going interactions with the social environment) autonomy (being the perceived origin
or source of one’s behaviour) and relatedness
(having a sense of belongingness with other
individuals and one’s community) and these

are the very qualities that underpin the central
aim of the Creative Partnership programmes”.
(McLellan et al. , 2012:i).
In contrast, the default pedagogy in many schools
is one of transmission. This approach tends to plan
lessons around the acquisition of knowledge and
largely relies on testing to ensure that the lesson
goal had been achieved. Once this has become the
dominant practice in the classroom, teachers are
quick to devise strategies which guide the pupils
to the correct answer. As ‘guided discussions’ become the predominant method of teaching it impacts pupils negatively in two ways. The less able
students become highly dependent on the teacher to provide the clues to the answers, and are
therefore unable to replicate the process without
the structure the teacher has created around their
learning. The more able students are de-motivated
as there is little satisfaction in getting the right
answer. As the teacher will eventually give sufficient clues for the right answer to become obvious, there is little point making an effort.
In interviews, pupils are able to articulate their
dislike of this style of teaching clearly, as shown in
this interview with top set year 8 pupils in a school
in England:
Pupil 1:
Interviewer:
Pupil 2:
Pupil 1:
Pupil 2:

I hate science.
Why do you hate science
…It’s cos we write a lot, like..
Yeah that’s all we do. Just copy off
the board and do worksheets.
Like six thousand slides that we
just copy.
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Pupil 1:

And we haven’t done a practical in
a whole term.
And we have a test on it every
week.
Like obviously all we’re doing is
copying every book – I know for
a fact that nobody would go back
into the book and read it.
(McLellan et al. 2012: 154).

So through Creative Partnerships, CCE has encouraged the development of a classroom practice
which researchers describe as one which:

This approach undermines pupils’ sense of autonomy because they do not experience their behaviour as being self-determined. Rather, they come
to experience their behaviour as being externally
directed or provoked and not driven by personal
determination, curiosity or enjoyment. As a consequence, curiosity, interest and enjoyment are consistently suppressed, until they become absent
from the learning experience.

This approach is modelled by creative professionals that CCE brings into the classroom as evidenced by this conversation:

Pupil 2:
Pupil 1:

Children are very aware of this, and in interviews
in schools in England express frustration:
Interviewer: What do you want teachers to do?
Pupil 1:
I just want to get on with my work.
I want to do it myself. If the teachers are always helping us it’s not
our work. We need to learn
Interviewer: So you like doing it on your own,
even if you make mistakes. Is that
OK?
Pupil 1:
Yeah. Because why do we come
to school if teachers are going to
help us? We’ve come to school to
learn, not people helping us learn.
(McLellan et al., 2012:88)
90

”affords choice, provides opportunities for self-direction, provides feedback which is informing
(helps pupils self-regulate) rather than corrective
(demonstrates the right answer), enhances intrinsic motivation and promote feelings of autonomy
and self-efficacy” (McLellan et al. , 2012:8)’

Interviewer: Is (naming an artist) the same as a
teacher?
Pupils:
(in chorus). No.
Interviewer: In what ways is she different then?
Pupil:
She lets you take the big decisions.
Interviewer: How do you feel about that?
Pupil:
Scary at first in case things go
wrong (Nods of agreement from
other pupils)
Interviewer: But if it comes out right in the end?
Pupil:
Then it’s magic. You feel proud and
warm inside (Nods of agreement).
(McLellan et al., 2012:17)
So, in Creative Partnerships, and in accordance
with SDT, pupils are encouraged to become
risk-taking, autonomous learners who exercise
considerable choice, not only on the content, but
on their working methods and the form of their
final presentations. Motivation is then largely intrinsic and the outcomes have been largely as the
theory predicted. What McLellan et al found in

pupils who had benefitted from Creative Partnerships programmes was:
”Improved self confidence, greater capacity for
self-regulation, a strong feeling of belonging
to a community and increasing evidence of
resilience (demonstrated by pupils’ ability to
cope with setbacks)”
(McLellan et al. , 2012:165).
So what changes in classroom practice are necessary
to deliver these improvements in pupils? Signature
Pedagogies, by Pat Thomson, Christine Hall, Ken Jones
and Julian Sefton Green (Nottingham University 2012) has defined the characteristics of the pedagogy
Creative Partnerships has modelled in schools, so that
these pedagogies can be understood, learnt and replicated by teachers wishing to achieve the improvements in pupil performance described above.
Thomson et al. (2012) set out to identify the key
pedagogical characteristics of the creative practitioners. They found:
”…that Creative Partnerships has the capacity
to provide particular affordances – events, activities, associations, conversations, processes
of making meaning – which allows children and
young people to choose to act in ways which
allows them to gain a new embodied understanding of who they were, what they could
do now, and what they might do in the future.
This kind of learning was profoundly social and
highly dependent on the ways in which creative practitioners and teachers came together
to produce temporary and fragile space/times

within school where it was possible to be/do/
know/live together differently”. (Thomson, et
al. , 2012:7).
To achieve this, the researchers found that successful Creative Partnerships programmes established a
‘space’ within the school world in which alternative
ways of being and relating could be practiced. These
spaces were sometimes achieved through the dedication of a physical space - inside the school building
or sometimes in the school grounds - in which Creative Partnerships programmes took place. Sometimes
they were temporary, a dedicated day or week for
Creative Partnerships projects to take place. Sometimes, they were a specific project which took place
alongside the traditional curriculum. While they existed, these time/spaces had relative autonomy from
the ways in which the rest of the school operated
and pupils and teachers were relatively free to experiment within them with new ways of talking, teaching,
learning and assessing. New connections were also
established with the parent and wider community.
Generally, these experiences were able to be transferred back into the school once the time/space had
closed down. Schools where creative practices were
more embedded found more permanent space/times
- within and between some subject areas, across a
year level, in regular extra-curricular activities where
both teachers and creative practitioners worked in
ways profoundly different from the default.
From the research, a number of overarching
characteristics of Creative Partnerships practice
emerged. Firstly, there were always observable
changes in how school was organised and teaching practiced. For instance:

Partnerships
• Creative
mobility – students

programmes involved
and teachers moved
around the classroom, they went out of the
classroom and out of the school, students
were trusted to work in groups in non supervised places, to use store cupboards, to leave
lessons routinely if what they were doing required them to go somewhere else

was also considerable time-flexibility
• There
as large blocks of time were carved out of the
regular timetable.

Partnership programmes had a differ• Creative
ent approach to inclusion. Rather than see that
some children had special needs that had to be
taken into account and therefore that teaching
approaches had to be adjusted for them in some
way (usually via reduction of difficulty), creative
practitioners began with the view that all children and young people were capable of having
ideas, making meanings, and participating

Creative Partnership activities of• Generally,
fered students opportunities to make mean-

ingful choices. Creative practitioners worked
on an improvisational basis which required
students to contribute ideas. They negotiated
activities. These pedagogies often offered students real choices not only about what they
did individually, but also what a group or the
whole class might do

practitioners brought into school with
• Creative
their very presence a light-hearted disruption

to the generally conservative school environs.

A lot of creative practice was accompanied by
much laughter, jokes, and play. The researchers
have argued that the kinds of play that they observed were profoundly serious in their intent
and effect. Tinkering, experimenting, generating and trying out ideas with humour, disruptive intent, questioning and gentle mocking can
accompany learning every bit as meaningful as
that acquired through quiet contemplation.
In order to bring together a range of research findings into a simple easily comprehensible model,
CCE has developed the diagram illustrated below.
Key to understanding why this approach impacts
so positively on a pupil’s engagement and attainment is the concept of ‘a high functioning pupil’,
which is at the heart of the conclusions reached
in The Impact of Creative Partnerships on the
Well-Being of Children and Young People by Ros
McLellan, Maurice Galton, Susan Steward & Charlotte Page (2012). This evaluation of the Creative
Partnerships programme demonstrates that a pupil educated in a context in which the pupil is an
essential learning resource, and where mobility,
emotion, team working and risk are central to the
learning experience, is a pupil who is ‘high functioning’. In this form of education, the whole child
is engaged in the learning experience, not only
aspects of their mental processes, but their bodies, their emotions and their social skills. It is this
sense of being ‘high functioning’ which leads to
feelings of well-being within the child, and this in
turn builds the resilience and confidence which
underpins successful learning. These practices
are effective because they directly impact on the
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Guided
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Organisation of space
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Static
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Group
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Mobile

Ignored

Self as a learning resource

Central

Ignored

Emotions

Some
Directed
Limited

Inclusiveness
Role of the learner
e ection

Ackowledged
All
Self managing
Continuous

pupils’ sense of competency, autonomy and relatedness. They provide the sense of agency and motivation from which sustainable learning power is
generated. This is why researchers found pupils at
Creative Partnership schools to be more engaged,
better behaved and achieving more. As Maurice
Galton explains:

choices not only in the content but in the processes that were to be followed? Did these
time/spaces have relative autonomy from the
ways in which the rest of the school operated
and were pupils and teachers relatively free
to experiment within them with new ways of
talking, teaching, learning and assessing?

“In this model of educational progression children move from a point where they acquire
knowledge that is already known by others, to
a point where they can order that knowledge
within particular frameworks, to a further point
where they can, without too much assistance,
interrogate their own thought processes in creating their personal frameworks or restructuring
existing ones.”
(Galton, 2007:5-6).

2. Secondly, did the activities encourage collab-

3. THE STRUCTURE OF THE
EVALUATION OF THE PÉCS
CREATIVE PARTNERSHIPS
PROGRAMME.

The evaluation of the Creative Partnerships programme in Pécs, therefore seeks to apply this logic
model by answering the following questions:

1. Firstly, did the projects undertaken by the

schools create a ‘space’ within the school world
in which alternative ways of being and relating
could be practiced? Were the activities bold
and highly visible? Did they afford pupils real
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oration and team working? Did they feel authentic to the pupils? Was the arrangement
of space and time flexible? Were these activities characterised by challenge, inclusiveness
and physical mobility? Were the children’s
own experiences, capacities and understanding central to the design and execution of the
activities?

3. Thirdly, if the projects did display these characteristics, did they result in observable changes
in the behaviour and attainment of pupils? In
particular, were there improvements in behaviour and motivation of pupils? Were there observable improvements in intrinsic motivation,
autonomy and self-efficacy?

4. Fourthly, did this result in teachers being will-

ing to take this practice into other areas of
teaching and learning? Were teachers able to
incorporate practices piloted by the creative
agents and creative practitioners into their
own practice?

C. THE IMPACT
OF THE PÉCS
CREATIVE
PARTNERSHIPS
PROGRAMME
1. THE CONTROL CLASS

As part of the evaluation it is possible to witness
the entirety of a grade 5 maths lesson. The children
were studying the same part of the maths curriculum as the children participating in the creative partnerships programme. The teacher had received no
support from the creative partnerships team in the
design and delivery of the lesson. While it is always
dangerous to draw to many conclusions from a single class, the lesson had been offered to the evaluators on the basis that it was ‘typical’ of lessons in
that school and used the standard maths curriculum.
The group of children were regarded as being lower
performers. A number of characteristics of the pedagogy deployed in this class were observable:
lesson had been well planned by an expe• The
rienced teacher who took the class through a

•
•

series of exercises, activities and explanations.
The main objective of the teacher was to ensure
that the lesson plan was delivered as planned
within the time that had been allocated.
The children were sat round tables in small pre-de-

termined groups. From their performance during
the lesson, it was evident that the each group
represented quite different levels of capability.
There were opportunities for children to move
around the classroom during certain specific
exercises. For instance, each pupil was given a
card with a number on it, and they had to line
up in order of the value of the number they
had been given from lowest to highest.
There were opportunities for the children to
work in groups to solve particular problems.

Overall the impression given was of a teacher delivering the lesson at the pace required to complete the curriculum through a series of exercises
designed to show that the curriculum had been
covered but without any attempt to establish
whether any learning was actually taking place.
The majority of the pupils during the lesson gave
the impression of being confused and uncertain,
able sometimes to repeat some fact, but without
displaying much understanding of the mathematical concepts being explored.

However while behaviour was good, and the pupils remained focused, there was little evidence
that the majority of pupils had understood very
much of the maths that was being studied.

It was against this background that classes observed in each school which formed part of the
pilot programme were evaluated.

•
•

teacher talked almost continuously leav• The
ing little scope for the children to interject.
lesson was highly directed, with the pupils
• The
responding to a constant flow of new instruc-

2. CREATING SPACES
TO PRACTICE NEW
WAYS OF WORKING,
TALKING, THINKING AND
ASSESSING.

•

In all the classes observed, and from the discussions
with the creative practitioners and the teachers
involved in the pilot, it was clear that new ways of
working, talking, thinking and assessing had been
introduced. This was evident in a number of ways:

•

•

tions and explanations.
The teacher was quick to provide answers herself to the questions she had asked the pupils
so it was never clear whether the pupils would
have been able to provide the answers themselves if given the opportunity.
The teacher moved on to the next activity,
explanation and exercise before there was
much evidence that the pupils had grasped
the knowledge or had any understanding of
the maths concepts that had just been covered.
The examples and exercises were very abstract
and lacked connection to the children’s experience, questions or observations.

and creative practitioners had exper• Teachers
imented with using different lesson lengths. In
the most successful cases, lessons had lasted
90 minutes, and were able to retain the atten-
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tion and focus of the children over this period. It was noticeable however that children
had taken time to adjust to the longer lesson
times, and to begin with there had been behavioural problems. Also the characteristics of
the children in the different schools affected
the extent to which increased lesson times
were successful. In School C, for instance, 9 of
the 11 pupils in the pilot class have ‘statements’
of disability of one kind or another and in this
case the ability of the pupils to stay focused
was much more limited.

the lessons, teachers and artists
• Inhadplanning
been careful to give time in every session

to ‘community building’. So in School A, for instance, the session began with an exercise in
which the pupils stood in a circle and had to
pick a name of a pupil out of a hat. Then each
pupil had to say which flower they thought that
pupil whose name they had picked and give a
reason why. All the pupils were generous in
their selections and explanations, generating a
positive atmosphere in the class. In addition, it
allows each pupil to have individual attention
from the whole group. Building a class community, which builds on the individuality and diversity of each child, is a very important element in
building a collaborative learning environment in
which every child has the opportunity to thrive.

the lessons observed, and the descriptions
• Allprovide
of other lessons delivered, used space

both within and outside the classroom flexibly
and imaginatively. All the teachers reported that
designing more physically active maths lessons
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had improved concentration and learning. In
School C, children were given big sheets of paper
and asked to draw outlines of parts of their bodies which they then measured and used for other calculations. One girl, who generally remains
detached from maths learning, became very absorbed in this task, experimenting with different
ways of completing this task in a remarkably inventive way. This allowed her to explore the idea
with her curiosity and imagination combined.

the lessons observed had allowed time for
• Alleffective
reflection. In some cases this allowed

children to repeat for the benefit of the whole
class elements of the work they had done in
smaller groups, hence reinforcing the learning and ensuring that the main concepts had
been understood. Generally these discussions
ensured that the teachers had a good grasp of
how much learning had taken place and highlighted any work which would need to be reinforced later. These sessions also contributed
to building the class community. It was interesting to observe in School B how long a big
class (22 pupils) were able to sustain the reflective discussion without becoming restless.

3. WERE THE ACTIVITIES
CHARACTERISED
BY CHALLENGE,
COLLABORATION,
AUTHENTICITY,

INCLUSIVENESS, MOBILITY
AND FLEXIBILITY?

activities all showed that care had been
• The
taken to design in challenge, collaboration,

authenticity, inclusiveness, mobility and flexibility. For instance, in School A, a 90 minute
lesson was observed. The lesson began in the
classroom with a warm up exercise. The teacher then introduced the main exercise of the
day. The pupils were divided into four groups.
They were told that round the school, both
inside and outside, four ‘stations’ had been
established. At each station they would find
an envelope containing a set of instructions.
They had to complete the exercise described
in the instructions, and continue until they
had completed all four exercises. Although at
each station there was an adult, these adults
played no role in directing the children. They
were able however to answer questions if
there was anything that the pupils had not
understood.

of the exercises was mathematical. At one
• Each
station, the children were asked to run around

a 200 metre track, to time each other, and then
to work out the mean average of their times.
At another, they had to draw particular shapes
(rectangle, squares, circles and triangles) and
then work out how to divide the shape into
equal parts (into eight parts, six parts etc) and
then colour in one part (to show 1/8th, or a
1/6th etc). So the lesson had been designed as
a set of challenges, to which the children had

to find their way to the answers on their own.
The lesson required a complex set of negotiations both within the group (how shall we solve
this challenge?), between groups (in what order shall we complete the challenges so we
are not doing one at the same time as another
group?) and with the adults (to get answers
to their questions when they were unsure of
what was intended.) This required the deployment of a sophisticated level of collaboration
which the pupils managed with great success.
Finding shapes (triangles, squares, circles) and
angles in the school playground equipment or
creating angles out of combinations of their
bodies applied the abstract concepts of maths
to their everyday life, hence making the maths
more authentic.

in small groups of 4/5 pupils, it al• Working
lowed every pupil to play a part, an opportu-

•

nity which all the children in the groups observed seized with enthusiasm, ensuring that
the lesson was inclusive. Moving around the
school building ensured that the lesson was
highly mobile. Although they were doing a
lot of maths exercises, like working out mean
averages, none of this work was done sitting
at a desk. The overall design allowed children
to select how they went around the task, in
what order they should be completed, and to
work at their own pace ensuring great flexibility.
The behaviour of the pupils, in particular their
focus, discipline and resilience, was impressive. One group collected their instructions

and after a brief discussion set about their
task. However, after a while it became clear
to them that the approach they had agreed
on was not working. They were able to discuss this among themselves and develop a
new approach to the task. The only help they
had from an adult was to ask whether it was
allowed to begin again – permission they
were granted.

was particularly impressive because the
• This
children in this Grade 5 class were able to
demonstrate that they could, without assistance, progress from a point where they acquire knowledge, to a point where they can
order that knowledge to a further point where
they can interrogate their own thought processes to create their own personal frameworks or restructure existing ones. This is a
high level of cognitive ability which the design
of the exercise allowed them to develop and
display. The structure of the control lesson
that was observed would not have allowed
this aspect of their thinking to be developed.

4. HAVE TEACHERS BEEN
ABLE TO APPLY WHAT
THEY HAVE LEARNED
TO OTHER ASPECTS
OF TEACHING AND
LEARNING?

All the teachers interviewed for this evaluation
reported that they had welcomed the many new
ideas that the creative practitioners had brought
to the planning of lessons and that they already
had or planned to use these exercises and approaches themselves.
School B, the school director acknowl• Inedged
that she had taken one of the ideas

she had seen in a lesson designed by the creative practitioners and was now using this
herself in her own teaching. In this exercise,
the pupils stand in a circle. Each of them has
chosen a number. In the middle of the circle
there are numbers written on cards and laid
out on the floor. The pupils have to group
themselves so that the total of the numbers
of each child in the group equals one of the
numbers on the floor.

maths teacher in School C said she very
• The
much liked the exercises that the creative
practitioners had introduced and planned to
use the exercises herself in the future. She admitted that her approach to maths was very
‘logical’ but that she had been amazed at how
the unusual approaches introduced by the creative practitioners had helped the pupils learn
some concepts much more quickly.

School B the teacher explained that one
• Inlesson
she had planned with the creative

practitioners had to be postponed because it
required going outside and that the weather on the day made this impossible. The following week, the creative practitioners were
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unable to come, so the teacher decided to
try it on her own. The exercise required the
children to work in pairs and to search the
grounds of the school for 15 hidden envelopes. Each envelope had a mathematical
problem to be completed. The teacher reported that the whole exercise went really
well. Not all the children completed all 15 exercises, but they all remained focussed and
engaged throughout the time. The teacher
commented that all she had to do was sit on
a bench and watch as the pupils did all the
work. She said that this had given her great
confidence and that she planned to develop
further exercises and complete them on her
own.

5. DID THE PROJECTS
RESULT IN OBSERVABLE
CHANGES IN THE
BEHAVIOUR OF PUPILS?
All the teachers, school directors and creative
practitioners reported that there had been improvements in pupil behaviour.

A, the teacher reported that she
• InwasSchool
amazed that the pupils had been able to
remain focussed and disciplined throughout
the 90 minute lesson given the degree of mobility and independence that the pupils had
been allowed.
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C, the behaviour of the pupils had
• InbeenSchool
very challenging, but this was related pri-

marily to the high level of recognised mental
health issues that the pupils were experiencing. However, the creative practitioners had
been successful in confronting these issues.
One day, after a particularly difficult session,
the creative practitioners took the pupils outside and got them to stand in a circle while
they talked frankly to the children about how
challenging they were finding the pupils’ behaviour during their sessions. The pupils were
quiet and attentive and the session ended with
everyone standing in a circle holding a candle in their hands and reflecting on how they
wanted the sessions to improve. This session
led to a significant improvement in behaviour,
although the effect appeared to wear off after a few more sessions. However, one of the
teachers commented that with this group of
children improvements were only likely to be
sustained if the programme could be supported over a longer period of time.

School B, the interviews with the children
• Inrevealed
a remarkable development. The pu-

pils were questioned about some of their
behaviour in the early sessions with the creative practitioners which had been reported
to have been ill-disciplined and boisterous.
One of the boys explained that there was
one particular boy who always started something. “You have to respond when that happens” said one of the boys, meaning that if
another boy starts something you have no
choice but to join in. This is a clear example

of a child not accepting that he is the source
of his own behaviour. However, the children
were then asked about the session during
which the teacher used an exercise designed
by the creative practitioners, but without
the creative practitioners being present. Behaviour during this session was said to have
been exemplary, the pupils were told. The
pupils then revealed that there was a reason
for this. As the creative practitioners had not
appeared for two weeks, the pupils thought
that they had stopped coming because behaviour in the sessions had been so poor. So
the pupils all got together during break time
and agreed that they would behave in the
next session. This clearly showed the children coming to the realisation that they had
the capacity to control their own behaviour,
and choosing to do so to ensure the return
of the creative practitioners. This was a very
significant development.

this mirrored the impact of
• Interestingly,
the earlier Creative Partnerships programme

on a different class within the same school.
The creative practitioners had worked with
a much more troubled Grade 6 group but
brought similar dramatic changes in the ability of the children to choose to take control
of their behaviour. As one teacher remarked
when this was discussed during this evaluation: “It is true, that Grade 6 was horrible –
and now they are perfect!”

D. CONCLUSIONS E. RECOMMENDATIONS FOR
IMPROVEMENT
1. It is clear that the projects undertaken by the

schools created a ‘space’ within the schools
world in which alternative ways of being and
relating could be practiced. The activities bold
and highly visible. Generally they afforded pupils real choices not only in the content but in
the processes that were to be followed. These
time/spaces were very different in the way they
operated from the ways in which the rest of the
school managed. Pupils and teachers were given considerable freedom to experiment with
new ways of talking, teaching, and learning.

2. The activities encouraged collaboration, felt

authentic to the pupils, used space and time
flexibly and were characterised by challenge,
inclusiveness and physical mobility.

3. Teachers were able to incorporate practices
piloted by the creative practitioners into their
own practice

4. The project resulted in observable changes in

the behaviour and motivation of pupils In particular, there were improvements in intrinsic
motivation, autonomy and self-efficacy in the
majority of the pupils

5. Not all the schools were able to demonstrate

the same degree of progress. In particular the
mental health issues in the overwhelming majority of the pupils in School C, meant that progress was much slower.

There are a number of improvements that could
be made to the future implementation of the programme which should be considered when the
programme is repeated in Hungary. They are:
training should be provided for the cre• More
ative practitioners/agents in managing pupil

that teachers and school direc• Ittorsis important
are encouraged to have patience to stay

with the Creative Partnerships format which
includes such elements as allowing longer lesson and more use of the whole school building
and grounds. There is a concern that there is an
over-reaction when behaviour is difficult. The
evidence observed as part of this evaluation
suggested that the behaviour of the pupils and
their ability to stay focussed and disciplined
for longer was improving in all schools (spectacularly in some), but that the schools were
moving to restrict the freedom they were giving the pupils at exactly the point that the pupils were learning to cope with this.

behaviour. There are various approaches and
exercises they could be introduced to which
would help them manage difficult and challenging behaviour and there should be room in
the training for a deeper discussion of this issue. Creative practitioners/agents need to feel
confident to confront these issues directly.

each school observed, both the creative
• Inpractitioners
and the teachers had extended

in addition to the actual teacher and the practitioners. While it is to be valued that other
teachers wish to observe the classes and learn
from the experience, it is important that the
`observing teachers’ do not interfere in the
workshops. This was a significant problem in
School B, and from the observation of the control lesson. The briefings for schools entering
the programme need to be enhanced and this
issue can be addressed this in the teacher induction.

• 1/2 hour to 1 hour after each workshop.
• 1 hour planning and thinking by creative practitioners to have ideas between sessions.
• 1 hour exchanging ideas by email etc.
• A further 1 - 2 hours face to face meeting between sessions, either through an additional
visit or by coming in early and having extended pre-meetings on the day of the workshop.

most classes observed as part of this eval• Inuation
there were a number of adult present

the planning time they were giving to the project and this was delivering significant benefits and progress in pupil focus and attainment.
From observations during this evaluation it appears that the ideal time allocation, apart from
the workshops themselves, might be:

Paul Collard
20 May 2015
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MŰVÉSZEK MINT KREATÍV
SZAKEMBEREK (PÉCS)
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ARTISTS AS CREATIVE
PRACTITIONERS (PÉCS)
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KREATÍV
PARTNERSÉG
RÉSZVÉTEL
2014-2018

2005 és 2011 között a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti
Karának festőművész szakos
hallgatója voltam.

DÍJAK
2010. Tolvaly Ernő festészeti díj
2010. Erasmus ösztöndíj,
Usti nad Labem, Csehország

Bajor Zita festőművész

FŐBB
KIÁLLÍTÁSOK

Egyéni
2010 Rácz Aladár Közösségi Ház,
Pécs
2010 eMKá Galéria, Pécs
Csoportos
2008 Tóth Menyhért emlékére,
Cifra Palota, Kecskemét
2009 Ifjúsági Ház, Pécs
2009 Közelítés Galéria, Pécs
2009 Naszvadi Tűzvirág
Nemzetközi Zománcművészeti
Seregszemle
2009 Volsbank, Pécs
2011 Freskólé, Nádor Galéria,
Pécs
2011-2012 Der Mensch.
Der Fluss ., Németországtól
Romániáig vándorkiállítás a
Duna mentén

1

2

3

1. Tavaszi ablak, olaj vászon, 170 x 110 cm
2. Nyári ablak, 2009, tojástempera, vászon, 195 x 140 cm
3. Ablak - kert, olaj vászon, 140 x 60 cm

KREATÍV
PARTNERSÉG
RÉSZVÉTEL
2014-2018

A Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Karának festőművész
szakos hallgatója voltam.
Erasmus + ösztöndíjasként a
Munthesius Kunsthochschule
hallgatója voltam Kielben,
Németországban.

FŐBB
KIÁLLÍTÁSOK

2016. Egy fázis több komponens
MÜSZI Budapest, 2016. Art and
Cultural Exhibition, Hungarian
Pavilon, Abu Dhabi
2014. Tolvaly Ernő Díj Nádor
Galéria, Pécs
2014. Lift Szakkollégium
Kiállítása M21 Galéria, Pécs,
2014. Technorealizmus 2.0,
Re Public Galéria, Pécs

Balassa Boglárka festőművész

3
1

2

1. Borostyánlevél II. 198 x 140 cm, vegyes technika, papír
2. Oldódás az anyagban, olaj, vászon, 130 x 180 cm
3. Borostyánlevél III. 198 x 140 cm, vegyes technika, papír
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A Pécsi Tudományegyetemen
végzett szobrászművész
vagyok.
Munkásságomban nagyon
fontos az újító, innovatív
gondolkodás, mind témában,
mind anyaghasználatban.
Fontosnak tartom továbbá
az interdiszciplinaritást,
hogy a különböző
tudományterületekkel
megtaláljuk a közösen
alkalmazható,
hasznos területeket.
Jelenlegi fő témám az
önreflexió, önreprezentáció
a művészetben, amit minél
nagyobb áttekintéssel
szeretnék körbejárni. Már
rég óta foglalkoztat a
művészetpedagógia és
terápia, 2014-ben, majd 2015ben szintén elnyertem a
Kriszbacher Ildikó kutatási

Baranyai Enikő szobrászművész

ösztöndíjat, aminek „Gyógyító
művészet” címet adtam.
Kutatásom egyrészt személyes
válaszkeresés arra, hogy az
alkotás mennyire befolyásolja
életünket, javítja-e a
társadalomhoz (egymáshoz) és
magunkhoz való viszonyunkat,
felfogásunkat, identitásunkat,
másrészt szintén nagyon
érdekel nevelő hatása a
pedagógiában. Érzelmeink
átadása az alkotás által, a
kommunikáció az alkotó alkotás - néző között szintén
nagyon fontos tényező
szemléletemben.

1
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3
1. Barefoot 2015. direkt öntvény, beton, foszforeszkáló pigment
2. Fogyaszt-and-ó 2. 2015., direkt öntvény, csokoládé
3. Fogyaszt-and-ó 1.3 2015,. direkt öntvény, csokoládé
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Szobrász tanulmányaimat a
szegedi Tömörkény István
Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskola szobrász
szakán kezdtem 2006ban. 2011 óta pedig a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti
Karának szobrász hallgatója
voltam. Rendszeresen részt
veszek csoportos kiállításokon,
például a 2014-ben rendezett
országos szobrászati biennálén,
Szentendrén. 2014-től 2016ig állandó szereplője voltam
a Fundamenta Amadeusalapítványának ösztöndíjkiállításain.
Valamint, jelen voltam a 2013-as
és 2015-ös O.T.D.K. Művészeti
és Művészettudományi
szekcióján, ahol 2015-ben III.
helyezést értem el. Ezeken
kívül, részt vettem még a
2016-ban megrendezett ‘Made

Csizek Tamás szobrászművész

in Hungary’ c. kulturális és
művészeti kiállításon Abu
Dhabiban (Egyesült Arab
Emírségek). Nemzetközi
művésztelepeken vettem részt
mind Eszéken (Horvátország)
mind a Velencei-tónál, valamint
Zentán (Szerbia) és Tardoson.
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1. Féreg 2015 acél, marhabőr 74 x 87 x 26 cm
2. Térszögek 200-as szög, tükör 117 x 20 x 40 cm
3. Tettyei land art 2015 87 x 14 x 21 cm

KREATÍV
PARTNERSÉG
RÉSZVÉTEL
2016

A Pécsi Tudományegyetem
tervezőgrafika szakos
hallgatója. Azért jelentkeztem a
Kreatív Partnerség programba,
mert kíváncsi voltam, milyen
gyerekeket tanítani. Kezdetben
kicsit féltem tőle, de az első
foglalkozásunk után minden
aggodalmam elszállt.
A tanárok és az osztály is
egyből befogadott minket
és maximálisan nyitottak
voltak felénk. Megtaláltuk
a közös hangot, így nagyon
jól tudtunk együtt dolgozni,
ehhez viszont szükséges volt,
hogy az ő hozzáállásuk is ilyen
legyen. Mivel az iskolájuk már
több hasonló programban is
részt vett, így nem volt olyan
szokatlan nekik a játékos matek
óra sem. Valamint a tanulók
úgy, hogy már találkoztak
hasonló tanítási módszerekkel,

Cziráki Maja tervezőgrafikus

ezekkel szemben is befogadóak
voltak és aktívan részt vettek
az órán.
Grafikusként mindig a szokatlan,
új látásmódokat keresem,
amivel az emberek figyelmét
felkelthetem. Ezt a tudásomat a
kreatív matematika oktatásban
is alkalmazni tudtam.
A tanárokkal ellentétben nem
voltak bevett feladataink,
újakat kellett kitalálnunk.
Mindig abból indultunk ki, hogy
minél izgalmasabb és sokrétűbb
legyen az óra.
A legtöbb feladatot csoportos
munkához terveztük, hogy
fejlesszük a gyerekek elfogadó
és alkalmazkodó készségét.
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1. Artpte, 2015, digitális grafika
2. Póló design, 2015, digitális grafika
3. Zsolnay piknik logo, 2015, digitális grafika
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2009 óta foglalkozom
grafikával, Pesten a Jaschik
Álmos Művészeti Szakképző
Iskolában tanultam öt
évig, ott érettségiztem
és szakvizsgáztam.
Tanulmányaimat a Pécsi
Tudományegyetemen a
Művészeti Karán folytattam
2014-ben, mint grafikus. Nagyon
szeretem a tervező grafikát,
mert nem csak szakma, hanem
művészet is.
A Kreatív Partnerség programba
azért jelentkeztem, mert
szeretek gyerekekkkel
foglalkozni. Korábban sérült
gyerekekkel szerettem volna
foglalkozni, de végülis a
művészet terén léptem tovább,
de úgyhiszem a kettő nem zárja
ki egymást a késöbbiekben.
A Kreatív Partnerség program

Dancs Réka tervezőgrafikus

keretei között alkalmam
nyílt hátrányos és különböző
szociális hátterű gyerekek közt
mozogni, amilyen én is voltam,
így ezt felhasználva próbáltam
érvényesíteni a kreatív tanulási
módszereket, csapatépítést.
Nagyon tanulságos volt a
program, szerintem ugyanannyit
tanultam belőle mint a
gyerekek.
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1992 április 20-án születtem
Szegeden. A szegedi
Tömörkény István Gimnázium
és Szakközépiskolában
tanultam szobrász szakon és itt
érettségiztem 2010-ben. 2011ben szakmai vizsgát tettem
díszítőszobrászatból. 2011-től
a Pécsi Tudományegyetemen
Művészeti Karának szobrász
szakos hallgatója voltam,
mesterem Colin Foster.
Munkáim kezdetben figurálisak
voltak. Az egyetemi évek során
egyre inkább az absztrakt,
nonfiguratív formavilág
kezdett vonzani, valamint
szerepet kapott a geometria
is. A tanulmányaim alatt
megismertem különböző
anyagokat, technikákat, jelenleg
a konstruált fém és a beton
foglalkoztat.
2015-ben az Országos
Művészeti Diákköri

Fleisz Tamás szobrászművész

Konferencián a beadott
pályamunkámmal első helyezést
értem el, valamint a művészet
és művészettudományi szekció
szobrászati tagozatainak
egyesített bírálóbizottsága
különdíjat adományozott.

3

1

2
1. Cím nélkül
2. Determinált egyensúly
3. dojo
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A Tabi Takáts Gyula Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában végeztem általános
iskolai tanulmányaimat, 2000
és 2008 között. Ezután a
Pécsi Művészeti Gimnázium
és Szakközépiskola tanulója
voltam 2008-tól 2013-ig,
ötvös- fémműves szakon.
2012-ben érettségiztem, majd
2012/2013-ban elvégeztem az
ötödévet az iskolában, 2013ban ötvös-fémműves OKJ
vizsgát tettem. 2013-tól a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti
Karán, festőművész szakon
tanultam.

Fonyó Rebeka festőművész
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1. Ugyanaz, 150 x 140 olaj, vászon 2016
2. Harmónia 8, 150 x 150 olaj, vászon 2015
3. Mi vagyunk, 180 x 150 olaj, vászon 2016
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2013-ban kezdtem el
tanulmányaimat a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti
Karának
Festőművész Szakán.
Az egyetem mellet dekorációval
és kiarakatrendezéssel is
foglalkozok. Középfokú
nyelvizsgám van franciából,
folyékonyan beszélem a
nyelvet. Erasmus pályázat által
lehetőségem nyílt egy fél évet
Franciaországban eltölteni.
Ecole Supérieure des Beaux
Arts de Lemans-ban folytattam
a tanulmányaimat.

Frecka Csenge festőművész

1

2

1. Cím nélkül, 140 x 100 cm
2. Nekünk már nem lesz szennyesünk, olaj farost, 170 x 100 cm
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A Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Karán végzett
festőművész vagyok.
A festészet mellett a többi
művészeti ágban is kipróbáltam
magam. Az elmúlt nyolc év
alatt több zenekar tagjaként
is zenéltem. Jelenleg egy pécsi
lányzenekar basszusgitárosa
vagyok. A Művészeti Kar
Hallgatói Önkormányzatának
alelnökeként a művész
hallgatók tanulmányaihoz
szükséges eszközök
beszerzésében igyekeztem
segítséget nyújtani. Továbbá
a hallgatói élet eseményeinek
megszervezésében,
lebonyolításában vettem részt.
2012-ben a Fogd a Kezem
Alapítvány Alkotótáborának
programjaiban segítettem.
Több alkalommal végeztem
díszítőfestői tevékenységet,

Jóna Lilla festőművész

különféle rendezvények
dekorálását szerveztem és
koordináltam, illetve terveztem
díszlet az Egyetem Kodály
Központban bemutatott
operáihoz. A Kreatív Partnerség
feladataink kitalálásában
részben a családommal töltött
időt és saját gyermekkoromat
használom ihletforrásként,
amikor a játékos feladatokat
húgaimmal együtt találtuk ki.
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3
1. Létra, olaj farost, 50 x 60 cm
2. Magasház, olaj, vászon, 35 x 50 cm
3. Erkély
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2006-ban kezdtem meg művészeti
tanulmányaimat Szegeden, a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolában. Textil szakon tettem
le a szakmai érettségi vizsgámat,
ezután festő szakra jelentkeztem
a Pécsi Tudományegyetemre. 2011ben nyertem felvételt.
A pécsi környezet, a művészet
esszenciális jelenléte a Zsolnay
Negyed műtermeiben és az oktatásban az egyik leginspirálóbb jelenség, amivel eddig találkoztam.
A festészetben ez jelenleg egy
nagyon fontos alkotóelemként
adódik számomra. A szememmel
és tudatommal magam körül érzékelt jelenet alakjai, tárgyi részei,
és az életemben betöltött speciális szerepe, a ,,saját élmény’’ a
központi témám. Egy ilyen jelenet
képét szeretném felidézni a festményekben, magamon keresztül.
A Kreatív Partnerség program projektjeiben 2014 óta veszek részt

Kolozsvári Viktória festőművész

kreatív szakemberként. A különböző
iskolákkal, pedagógusokkal, diákokkal és művészekkel együttműködve
értékes képességeket fejleszthettem
magamban.

FŐBB KIÁLLÍTÁSOK
> Egyéni:
> 2016. OMart Kulturális Műhely
Közhasznú Egyesület, Gyomaendrőd
> Csoportos:
> 2016. Fundamenta-Amadeus Alkotói
Ösztöndíj Kiállítás, Pécs
> 2015. Nick Art & Design, Pécs
> 2015. Fundamenta-Amadeus Alkotói
Ösztöndíj Kiállítás, Pécs
> 2014. Fundamenta-Amadeus Alkotói
Ösztöndíj Kiállítás, Pécs
> 2013. PTE Művészeti Kar Karácsonyi
Koncert diszletvetítés,
> Kodály Központ, Pécs
> 2012. ,,13’’ c. csop. kiállítás, Szeged
> 2011. ,,Látni’’ c. csop. kiállítás, Képkaptár
Galéria, Hódmezővásárhely

DÍJAK
> 2015 XXXII. Országos Tudományos
Diákköri Konferencia I. helyezés
> 2016 Fundamenta-Amadeus Alkotói
Ösztöndíj
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1. Kiköltözés a heteshálóból, 2015
2. Flóra, olaj vászon, 110 x 60 cm
3. Mindig belemerül 130 x 110 cm
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2013 óta a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti
Karának festőművész hallgatója
voltam.
2015-ben részt vettem
a Tolvaly Ernő kiállításon,
s annak rendezésében.
A pécsi Művészetek és
Irodalom házában a
pszichológus napok
(PSZIESZTA, 2015)
keretében állítottak ki az
alkotásaimból. A 2016/17-es
tanév 2. szemeszterében az
Academia Di Belle Arti Di
Roma fogadóintézményben
folytattam a tanulmányaimat.

Monostori Laura festőművész
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1. Cím nélkül 1.
2. Cím nélkül 2.
3. Szubjektum 2015. akryl spray, vászon, 100 x 110 cm
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A Visart Művészeti Akadémián
2011-ben diplomáztam vizuális
kommunikáció szakon. 2012ben felvételt nyertem a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti
Karának festőművész szakjára.
Valkó László lett a mesterem
három évig, tőle kerültem át
Hegyi Csabához.
2016 januárja és májusa között
négy hónapot töltöttem
Hertfordshire-ben, az Egyesült
Királyságban Erasmus
ösztöndíjjal. Az itt bemutatott
munkák mind ott készültekkollázzsal, installációval
foglalkoztam.

Murányi Marcell festőművész
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1. Efemer
2. Rész
3. Rész II.
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2009 és 2014 között a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti
Kar festőművész szakjának a
hallgatója.

FŐBB
KIÁLLÍTÁSOK

2015. Mindeközben , Partizán
műterem, Budapest
Levegőt , Partizán műterem,
Budapest
2014. Diploma Kiállítás, M21
Galéria, Zsolnay Negyed, Pécs
Technérealizmus , RE:Public
Galéria, Pécs
2013. Feminin és maszkulin ,
Műterem Galéria, Debrecen

Nagy Zsófia festőművész
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1. Tabula rosa, rózsa, papír, vászon, ca., 50 x 70 cm, 2015.
2. Tenger gyümölcsei, olaj, vászon, 200 x 155 cm, 2014.
3. Csillagpadló
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1987-ben születtem Buenos
Aires-ben. 2009-ben
felvételt nyertem a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti
Karának festőművész szakjára,
ahol 2015-ben lediplomáztam.
A szakdolgozatom a
„Szemlélet változások a
művészetpedagógiában”
címet viseli és ezen belül az
interdiszciplináris oktatásról
is írtam, amely manapság
világszerte nagy szerepet
játszik.
2013 óra folyamatosan
általános iskolás gyerekekkel
foglalkozom. Az egyetemi évek
alatt és azóta is, barátaimmal
árnyszínház foglalkozásokat
tartunk gyerekeknek.

Perez Natália festőművész
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1. Gabriela (200 x 200 cm, 2012)
2. Impresiones, 2011, 50x 50 cm, olaj és olajpaszetll, vászon - ‘Brasil’ sorozat
3. Önarckép 3
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Az Óbudai Képzőművészeti
Szakközépiskolában végeztem
alkalmazott grafika szakon,
majd 2014-be felvételt nyertem
a Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Karára tervezőgrafika
szakra. Mindig is érdekelt a
tanítás, jól bánok a gyerekekkel.
A későbbiekben szeretném
elvégezni az egyetemen a
tanárképzést és a DLA képzést
is, hogy tervezőgrafikát
taníthassak középiskolában
és egyetemen. Rengeteg új
dolgot tanultam meg a Kreatív
Partnerség program alatt a
gyerekektől akikkel voltam.
Örülök, hogy részt vehettem
ebben, és segíthettem a
fejlődésükben.

Reisinger Máté tervezőgrafikus

2

3
1
1. 1956
2. LaoCe
3. Finom török szivardohany
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2006-2007-ben az egri
Esterházy Károly Főiskola,
rajz és vizuális kommunikáció
szakjára jártam. 2007
és 2013 között a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti
Karának festőművész szakos
hallgatója voltam.

DÍJAK

Rezidencia 2012 FundamentaAmadeus Művészeti ösztöndíj,
2014
A Béke érdekében, MAC,
Belfast, Írország.

Tollas Erik festőművész

FŐBB
KIÁLLÍTÁSOK

2016 Kortárs Művészeti
Intézet-Dunaújváros, KAPUFAFutball a kortárs magyar
képzőművészetben
2015 Art Market Budapest,
Millenáris park, Budapest
Mindeközben , Partizán
Műterem, Budapest
Levegőt , Partizán Műterem,
Budapest
2014. Tolerancia, Evangélikus
Nemzeti Múzeum, Budapest
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1. Pikkely sorozat XIX. akril, vászon, ø 88 cm, 2015.
2. Pikkely sorozat XVIII, akril, vászon, ø 88 cm, 2015.
3. Pikkely s. IV. akril, vászon, 40 x 40 cm, 2014.
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Az Óbudai Képzőművészeti
Szakképző Iskola elvégzése
után a Pécsi Tudományegyetem,
Művészeti Karának festőszakos
hallgatója voltam.
Munkáim fő irányvonalát
a videóművészet, és
videóinstallációk készítése
határozza meg, emellett
hagyományos technikákkal
is dolgozom, sokszor a
két műfaj ötvözete adja a
végeredményt. A vetített
felület megváltoztatásával
elért érdekes tér- és
hatások sokfélesége
folytonosan kihívást és új
lehetőségeket kínál munkáim
továbbfejlesztéséhez.
A Kreatív Partnerség
programban magyarországi
elindulásától kezdve részt
veszek. A műtermi és az

Vladar Krisztina festőművész

iskolai tevékenység nagyon
jól kiegészíti egymást, és
inspiratívan hat egymásra.

1

1. Áteresztés, videoisntalláció

