
Az EU országainak részvétele és eredménye 
a nemzetközi tanulói teljesítménymérésekben
 Kassai Endre

Magyarországon rendre széles érdeklő-
dés övezi a magyar iskolák és iskolások 
teljesítményét, időről időre kiemelt fi-
gyelmet kapnak a mérések eredményei. 
A nemzetközi vizsgálatokra sajnálatos 
módon főként akkor irányul a közvéle-
mény figyelme, amikor romló tenden-
ciák vagy a referenciaországokhoz, 
-térségekhez képest alacsonyabb 
eredmények mutatkoznak – gyakran 
figyelmen kívül hagyva a listavezető 

országok vagy térségek (pl. Szingapúr 
vagy Hongkong) adottságaiból adódó 
összehasonlítási nehézségeket.

A PISA-vizsgálatokban a korábbi 
ciklusok stagnálóként leírható trendje 
után a legutolsó, 2015-ös mérés alkal-
mával már – részben valószínűleg a 
módszertani megújulás miatt is – gyen-
gülő eredményekről lehetett beszá-
molni (anélkül persze, hogy a mód-
szertani megújulás részleteiről a szűk 
szakmán kívül bárki is hallott volna). 
Ennek és a mérések sűrű, hároméven-

kénti ismétlődésének köszönhető a 
PISA-vizsgálat viszonylagos ismertsé-
ge Magyarországon. Magyarország 
résztvevője további jelentős, bár 
idehaza kevésbé ismert nemzetközi 
programoknak is. Jelen összefoglaló 
a legfrissebb, Magyarországon is el-
végzett három vizsgálat – a PISA 2015 
mellett a TIMSS 2015 és a PIRLS 2016 
– eredményeit ismerteti. A mérési 
eredmények sokféle módon mutat-
hatók be, alább a mérésekben részt 
vevő országok átlageredményeit ha-
sonlítjuk össze, amely az eredmények 
bemutatásának legegyszerűbb és 
legkönnyebben érthető módja. Jelen 
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KEdvEs OlvAsó!

A világ társadalmi-gazdasági ellátórendszerei egyre össze-
tettebbé válnak, egyre több szállal kapcsolódnak össze. Ez 
a jelenség az oktatási, köznevelési rendszerekre is igaz. Az 
oktatási rendszerek irányítói igyekeznek széles körben biz-
tosítani a hozzáférést a méltányos, magas színvonalú okta-
táshoz, célul tűzik ki, hogy a szakpolitikai fejlesztéseket, a 
változásokat elősegítő döntéseik kellően megalapozottak 
legyenek. 

Mindez nem egyszerű feladat, hi szen mindeközben 
épp az oktatási, köznevelési rendszerek kimeneti pontjain 
túl kezdődő munkaerőpiac – mint az iskolából kilépő fia-
taloknak lehetőségeket kínáló terület – áll a legnagyobb 
változások alatt. A gyors ütemű tudományos-technológiai 
fejlődés erőteljesen dinamizálja a munkaerőpiacot, a szak-
maszerkezet és a szakmakínálat elképesztő sebességgel 
változik. Az ezt megelőző iskolai oktatás ezért rendkívül 
nehéz helyzetben van, hiszen olyan szakmákra, azok be-
menetére kellene felkészítenie a tanulókat, amelyek sok-
szor még nem is ismertek – így az ilyen irányú elvárások is 
meglehetősen plasztikusak.

Nyilvánvaló, hogy ezt a gyors és sok ponton kiszámít-
hatatlan folyamatot csak úgy lehet sikeresen mederben 
tartani, ha kellő alapossággal előkészített elemzésekkel 
támogatjuk a döntéshozatalt. 

Az oktatási szakmai, szakpolitikai döntéshozatalnak 
nyilvánvaló tényekre, megbízható adatokra kell épülnie. 
Ezt hívják a fejlett világban leegyszerűsítve „evidence based 
policy”-nak. Érthető tehát, hogy bármely szakpolitikai dön-
tés előtt fel kell kutatni és elemezni kell a rendelkezésre álló 

adatokat, továbbá statisztikai összefoglalókat és tanulmá-
nyokat kell készíteni.

Az Oktatási Hivatal, azon belül a köznevelési szakterület 
rendelkezik hazánkban a legtöbb adattal, adatbázissal és 
talán információval is a magyar közneveléssel kapcsolat-
ban. A KIR-, az érettségi és a kompetenciamérési, a PISA- 
vagy az oktatási célú adatbázisok hatalmas mennyiségű 
és egyre növekvő, idősorokba is rendezhető adattömeget 
tartalmaznak, amelyet elemezni, használni kell az ágazat 
sikeres fejlesztése érdekében.

Éppen ezért jött létre az Oktatási Hivatalban a Közne-
velési Elemzési Főosztály, hiszen az OH, az oktatásért fele-
lős minisztérium, de bármely érdeklődő szakmai grémium 
számára is készíthetők olyan nyilvános elemzések, amelyek 
támogathatják a tényekre alapozott döntéseket, ezenfelül 
informálhatják az érdeklődőket az oktatásszakmai folya-
matokról és jelenségekről.

Kedves Olvasó!
Fogadja bizalommal főosztályunk, szakmai csapatunk ki-
adványait! Bízom benne, hogy az adatokra épülő szakmai 
elemzéseink Önnek is segítenek komplex módon értelmez-
ni az adatokat, megjelenítik az adatok mögötti informáci-
ókat, és hozzájárulnak, hogy összetettségében is át tudja 
tekinteni a köznevelési rendszer egészét.

Budapest, 2018. április 13.

Brassói Sándor
köznevelési elnökhelyettes
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cikkünkben ismertetjük a részt vevő 
EU-országok átlageredményeinek át-
lagát, és így az európai uniós átlaghoz 
viszonyítjuk az egyes tagországok 
eredményeit. Az EU-átlagok haszná-
latával olyan viszonyítási pontot ka-
punk, amely relevánsabb a magyar 

eredmények megítélésében, mint a 
PIRLS-ben és TIMSS-ben alkalmazott, 
az első mérésben részt vett országok 
átlagaiból számított skálaátlag, még 
akkor is, ha ebben a két nemzetközi 
vizsgálatban nem is vett részt min-
den EU-tagország. Egyedül a PISA-

vizsgálat esetében mondható el, hogy 
az EU-átlageredmény használata nem 
hoz jelentős változást az elemzések-
ben, hiszen az EU-tagországok és az 
OECD-tagországok átlaga hasonló.

Az egyes vizsgálatokban különböző 
számban vettek részt az egyes orszá-

1. táblázat: A legutóbbi nemzetközi mérések átlageredményei az EU országaiban az európai uniós tagállamok átlageredmé-
nyeinek átlagához viszonyítva

Forrás: PISA 2015 Database; PISA 2015 Data Explorer; TIMSS 2015 International Database; PIRLS 2016 International Database
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Lengyelország      

Dánia      
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Magyarország        

Bulgária      
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Franciaország      

Olaszország        
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Lettország    

Horvátország     

Szlovákia      

Luxemburg   

Ciprus     

Málta      

Görögország   

Románia   

 Az EU-országok átlagánál magasabb
�Az EU-országok átlagával megegyező
 Az EU-országok átlagánál alacsonyabb
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gok vagy országrészek (illetve a külön 
is felmért, ún. „elkülönült oktatási rend-
szerek”), és változóan alakult az Európai 
Unió tagországainak (vagy országré-
szeinek) részvétele is. A PISA 2015 mé-
résben 72 részt vevő ország mérhette 
össze teljesítményét az OECD-országok 
átlagával, köztük az Európai Unió összes 
tagországa. A TIMSS 2015 4. évfolyamos 
felmérésében részt vevő 50 ország (és 
országrész) közül csupán 22 tagja az Eu-
rópai Uniónak. Ugyanakkor a 8. évfolya-
mos mérést már csak 38 ország bonyo-
lította le, közülük 8 uniós. A PIRLS 2016 
vizsgálatának 50 részt vevő országa (or-
szágrésze) közül pedig 24 uniós tag.

A PISA legutolsó vizsgálati ciklusá-
ban Magyarország eredménye vala-
mennyi mérési területen a mérésben 
részt vevő európai uniós országok át-
laga alá esett – Szlovákiához, Romániá-
hoz vagy Horvátországhoz hasonlóan. 
A korábbiakhoz képest a szövegértés 
és a természettudomány területén is 
gyengülő eredmény részben abból is 
következhetett, hogy 2015-ben a mé-
rési rendszer több összetevője is meg-
változott; öt csoportba sorolhatók azok 
a módszertani elemek, amelyek módo-
sultak. Emiatt a szakértők arra hívják 
fel a figyelmet, hogy az eredmények 
változásaira vonatkozó megállapításo-
kat fokozott óvatossággal kell kezelni, 
mert az esetek többségében nem le-
het biztosan kijelenteni, hogy az adott 
pontszámváltozás valóban a tanulók 
képességeiben bekövetkezett válto-
zást tükrözi-e.

A magyar tanulók a TIMSS legutób-
bi mérése során a részt vevő európai 
uniós országok átlagával megegyező 
eredményeket értek el, kivéve a 4. évfo-
lyamos természettudományi vizsgála-
tot, ahol messze az uniós országok átla-
ga fölött teljesítettek (csak Finnország 
diákjai előzték meg őket statisztikai 
értelemben).

A PIRLS legfrissebb vizsgálata során 
a magyar diákok szignifikánsan jobb 
eredményt értek el, mint a részt vevő 
európai uniós országok átlageredmé-
nye, de ugyanígy jobban teljesítettek 
egyenként a cseh, a szlovén, a szlovák, 
az osztrák vagy a német tanulóknál is.

Az összevetésből kitűnik, hogy Íror-
szág tanulóinak a teljesítménye a legin-
kább figyelemre méltó az EU tagorszá-
gai közül. Amellett, hogy valamennyi 

mérésben részt vettek, esetükben egy 
kivételével mindegyik vizsgált mérés 
eredménye szignifikánsan magasabb 
a mérésben részt vevő uniós országok 
átlagainál, a 2015-ös TIMSS 4. évfolya-
mos természettudományi eredménye 
pedig az átlaggal megegyező.

Szlovénia eredménye is kiemelkedő; 
csupán egyetlen (a 2015-ös TIMSS 4. év-
folyamos matematika) mérés tekinteté-
ben teljesítettek diákjai az EU-országok 
átlaga alatt, a 2016-os PIRLS-mérés 
eredménye pedig az uniós országok át-
lagával megegyező.

Finnország és Lengyelország ugyan 
nem vesz részt a TIMSS 2015 8. évfolya-
mos felméréseiben, azonban az összes 
többi eredménye jelentősen maga-
sabb az uniós országok átlagánál. Ha-
sonlóan alakult a dán diákok teljesít-
ménye is, esetükben csupán a 2015-ös 
TIMSS 4. évfolyamos természettudo-
mányi felmérésének eredménye lóg ki 
a sorból – a részt vevő uniós országok 
átlagának megfelelő.

A német tanulók a legutóbbi PISA-
felmérésben az EU-átlagnál jobbnak bi-
zonyultak, a többi vizsgált eredményük 
azonban nem haladja meg ezeket az 
átlagokat. A svéd, holland és portugál 
tanulók teljesítménye kiegyensúlyozat-
lanabb: egyaránt értek el az átlagokat 
elérő, meghaladó és azokat alulmúló 
eredményeket is.

Az észt diákok, valamint országos 
jelleggel a belga tanulók a vizsgált fel-
mérések közül kizárólag a PISA 2015-ös 
programjában vettek részt, és abban 
az uniós átlag felett teljesítettek. A fla-
mand, illetve a francia nyelvű belgiumi 
országrészek diákjai külön-külön vet-
tek részt további felmérésekben, de 
azokon egy kivétellel az EU-országok 
átlaga alatti eredményt értek el.

Litvánia és Magyarország is része-
se volt mindegyik vizsgált felmérési 
programnak, és egyaránt vegyes képet 
mutatnak az eredményeik. Tanulóik a 
legutóbbi, 2015-ös PISA-felmérés során 
az uniós átlag alatt teljesítettek, míg a 
TIMSS- vagy a PIRLS-mérésekben elér-
ték vagy meg is haladták a részt vevő 
EU-országok átlagait. Ugyanez mond-
ható el a bolgár tanulók eredményeiről 
is azzal, hogy a 8. évfolyamos TIMSS-
mérésekben nem vettek részt.

Az Egyesült Királyság tanulóinak 
PISA-eredményei összességében meg-

haladják az uniós átlagot, ahogyan 
Észak-Írország diákjaié is a 2015-ös 
TIMSS és 2016-os PIRLS esetében. Fi-
gyelemmel az Írországban elért átla-
gokra is, kijelenthető, hogy a Brit-szige-
tek tanulói általánosságban magasabb 
eredményeket érnek el a részt vevő EU-
országok átlagainál.

Csehország és Ausztria tanulói az 
uniós átlagot érték el a felmérésekben, 
csupán egy-egy területen nyújtottak 
azokat meghaladó teljesítményt.

Franciaország, Olaszország, Spa-
nyolország, valamint Horvátország ta-
nulóinak teljesítménye vegyes képet 
mutat a különböző mérések tekinteté-
ben, de összességében a vizsgált mé-
résekből többségében az uniós átlag 
alatti eredményeket produkáltak, mint-
sem azokat elérőt vagy meghaladót.

A szlovák, luxemburgi és ciprusi 
diákok egy-egy területen ugyan az 
EU-országok átlagainak megfelelő tel-
jesítményt tudtak nyújtani, a többi te-
rületen azonban ezek alatt teljesítettek.

Málta, Görögország és Románia ta-
nulói pedig valamennyi vizsgált mérési 
programban az uniós átlagoknál ala-
csonyabb eredményeket értek el.
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PIRls-eredmények és az olvasással töltött idő

 Erdős Attila, Lak Ágnes Rozina

A Köznevelési Elemzési Jelentések 
2018/1. számában a PIRLS-mérések 
során keletkezett adatbázisok má-
sodelemzésére az olvasási célok és 
gyakoriság tükrében vállalkoztunk. 
Az eredmények ismeretében arra 
igyekeztünk ráirányítani a figyelmet, 
hogy az élményszerző olvasás jelen-
tősen erősíti a szövegértési képes-
ségeket, míg az információszerző 
olvasás ese tében ez a hatás nem 
egyértelmű.

bEvEzETéS
Az olvasási szokások vizsgálatára – 
erre a hazai és nemzetközi gyakor-
latban is találunk példát –, gyakran 
átfogóbb, a kultúra egészét vagy a tár-
sadalmi időstruktúra jellegzetességeit 
megfigyelő kutatások keretében kerül 
sor. Az olvasási szokások vizsgálata 
sokszor részét jelenti annak a törek-
vésnek, hogy megismerjük az adott 
kultúrközösség értékrendjét, illetve 
annak a szándéknak, hogy a gazdasági 
fejlettség mutatói mellett képet kap-
junk a társadalom „jóllét”-éről. A „well 
being” vizsgálatoknál mind a munka, 
mind a szabadidő esetében szempont 
a „jól eltöltött idő”.

Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb 
figyelmet kap a „time-crunch” jelensé-

ge, ami egyszerre jelenti a mindenna-
pi élet megszervezésének szaporodó 
problémáit, az idő hiányát, az így be-
szűkülő lehetőségeket és az élet külön-
böző területein (munka, magánélet) ke-
letkező elvárások összeegyeztetésének 
fokozódó nehézségeit.

A PIRLS-mérések során keletkezett 
adatbázisok nem alkalmasak arra, hogy 
segítségükkel a kérdőíveket kitöltő 
tanulók esetében tevékenységszerke-
zet-kutatásokat vagy időmérleg-vizs-
gálatokat végezzünk. Ugyanakkor a 
rendelkezésre álló adatok elemzése le-
hetőséget ad arra, hogy megvizsgáljuk, 
milyen összefüggés van a mérés során 
elért eredmények és az olvasással töl-
tött idő között, hogyan gondolkodnak 
a tanulók az olvasásra szánt időről, és 
gondolkodásukat milyen mértékben 
befolyásolja az olvasás szeretete.

Az OLvASáSSAL TöLTöTT Idő
Az olvasáskultúra állapotát és állapot-
változásait nyomon követő vizsgála-
tok az 1970-es években rögzítették 
először, hogy a magyar társadalom 
csökkentette olvasmányainak meny-
nyiségét és az olvasásra fordított időt. 
Az azóta elvégzett kutatások visszatérő 
megállapítása, hogy az olvasás klasszi-
kus, alapos, megfontolt és időigényes 
módja kisebb teret kap, mint korábban. 
Ha szélesebb értelemben beszélünk 

olvasásról, akkor nem egyszerűen az 
olvasással töltött idő visszaszorulásáról 
beszélhetünk, hanem az olvasás mód-
jának és tartalmának a megváltozásá-
ról. Az infokommunikációs eszközök 
megjelenése és használatuk terjedése 
az olvasás (és írás) újfajta szerepeinek a 
kialakulását is jelenti: az SMS, az e-mail, 
a chat, a fórum- és blogbejegyzések és 
a hozzájuk fűzött kommentek új műfa-
jokat, új stílust hoztak létre.

Az olvasás klasszikus formájának 
visszaszorulása már az általunk vizs-
gált korcsoportban is megfigyelhető. 
A PIRLS-mérésekben felvett adatok 
szerint a 4. évfolyamos magyar tanulók 
2011-ben több időt töltöttek olvasással 
a tanítási napokon, mint 2016-ban (1. 
ábra). A legalább 1 órát olvasással töltő 
tanulók létszáma csökkent, a keveseb-
bet olvasóké növekedett. A két közép-
ső kategóriába tartozó tanulók aránya 
együttesen nem változott lényegesen, 
még mindig valamivel több, mint a ta-
nulók fele sorolható ide (56%).

A mérésben részt vett tanulókat 
megkérdezték, szeretnék-e, ha több 
idejük jutna az olvasásra. A tanulók vá-
laszaiból azt láttuk, hogy kapcsolat van 
az olvasásra fordított valós idő és akö-
zött, hogy a tanulók mennyi időt sze-
retnének olvasással tölteni. Akik sze-
retnének több időt olvasással tölteni, 
azoknál jellemzőbb, hogy már így is 
sokat olvasnak (2. ábra). A két kérdés 
között érzékelhető összefüggést nagy-

 
31%

34%

20%

14%

39%

43%

13%

6% 2016

2011
(1,2)

(1,1)

(0,6)

(0,5)

(1,0)

(0,9)

(0,6)

(0,6)

Kevesebb mint 30 perc

30 perc és 1 óra között

1 és 2 óra között

2 óra vagy több

1. ábra: Az olvasással töltött idő egy átlagos tanítási napon 2011-ben és 2016-ban (százalékos arány és standard hiba)

Forrás: PIRLS 2011, 2016 International Database

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól.
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részt az olvasás szeretete közvetíti: aki 
szeret olvasni, az sokat olvas, és még 
többet szeretne, aki nem, az megelég-
szik a lehetőségeivel, és nem keresi rá 
az alkalmat. Az olvasás szeretetére vo-
natkozó index értéke mindkét csopor-
tosítás szerint szignifikáns mértékben 
növekvő tendenciát mutat.

PIRLS-EREdMényEk
Az olvasással töltött idő és annak válto-
zása az eredményesség szempontjából 
is fontos. A mérésben részt vett 4. évfo-
lyamos tanulókat megkérdezték arról, 
hogy mennyi időt töltenek olvasással 
az iskolán kívül egy átlagos tanítási na-
pon. A tanulói kérdőív nem tér ki annak 

részletezésére, hogy ebből az időből 
mennyit tesz ki az iskolai felkészülés-
sel kapcsolatos olvasás, és mennyit ol-
vasnak a tanulók a szabadidejükben –
mindkét tevékenység jelentős fejlesztő 
hatással bír a szövegértési képességek-
re. Ennek bizonyítékaként egyértelmű 
kapcsolat mutatható ki az olvasásra 
szánt idő és a PIRls-teljesítmény 
között: minél többet olvas a tanuló, 
annál jobb a szövegértési képessége 
(1. táblázat). Az eredményesség szem-
pontjából fontos két határpont a 30 
perc és a 2 óra. A két középső csoport 
eredménye (30 perctől 1 óráig és 1 órá-
tól 2 óráig) lényegében megegyezik, 
a kevesebb mint 30 percet olvasással 

töltő tanulók teljesítménye szignifikán-
san gyengébb, míg az idejükből 2 órát 
vagy annál többet olvasásra fordító ta-
nulók voltak a mérés során – bár nem 
szignifikáns mértékben – a legeredmé-
nyesebbek. 

öSSzEgzéS
Figyelmeztető jel lehet, hogy az olva-
sás klasszikus formájának térvesztése 
már az általunk vizsgált – az olvasás 
élményével és gyakorlatával még 
csak éppen megismerkedő – fiatal 
korosztálynál is megfigyelhető. Külö-
nösen fontos erre akkor odafigyelni, 
ha tudjuk: összefüggés van az olva-
sásra fordított napi idő mennyisége 
és a szövegértési képesség fejlett-
ségének szintje között. Pozitív visz-
szajelzés, hogy az olvasás szereteté-
vel nő az olvasásra fordított idő, de 
mindeközben nő az az igény is, hogy 
több idő, több lehetőség nyíljon az 
olvasásra. A tanulóknak az olvasás 
világába történő bevezetése mellett 
ugyanolyan fontos az olvasni szerető 
tanulók ilyen jellegű igényei esetén a 
feltételek biztosítása.

1. táblázat: Az olvasással töltött idő és a PIRLS-eredmények kapcsolata 

Forrás: PIRLS 2016 International Database

Mennyi időt tölt olvasással a tanuló  
az iskolán kívül egy átlagos tanítási napon?

PIRLS-eredmény

Átlag Standard hiba

2 órát vagy többet 575 8,6

1 és 2 óra között 564 5,5

30 perc és 1 óra között 562 3,0

Kevesebb mint 30 percet 539 3,5
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Mennyi időt tölt olvasással a tanuló az iskolán kívül
egy átlagos tanítási napon?

Legfeljebb 30 perc 30 perc – 1 óra 1 óra – 2 óra Legalább 2 óra

2. ábra: Az olvasással töltött idő és a több olvasásra való igény kapcsolata  
(százalékos arány és standard hiba)

Forrás: PIRLS 2016 International Database

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól.
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A TIMss&PIRls 2011-ben részt vett magyar tanulók  
középiskolai továbbhaladása 

 Balázsi Ildikó

bEvEzETéS
Magyarországon a nemzetközi méré-
sek és az Országos kompetenciamérés 
adatai is azt mutatják, hogy a tanulók 
középiskolai előmenetele és az, hogy 
milyen képzési formában tanulnak, 
egyaránt erősen függ a tanulók kogni-
tív képességeitől és családi hátterétől 
(OECD 2016; Ostorics et al. 2016). Minél 
magasabb iskolafokozatot vizsgálunk, 
a tanulók családi hátterében és kogni-
tív képességeiben meglévő különbsé-
gek annál nagyobb mértékben szár-
maznak az egyes osztályok és iskolák 
közötti családiháttér- és eredménykü-
lönbségekből (Tóth et al. 2010; Balázsi 
et al. 2017). A tanulók egy része emel-
lett el sem jut a középiskolai végzett-
ség megszerzéséig, az általános iskola 
végén és középfokon jelentős a lemor-
zsolódók aránya, akik jórészt a gyenge 
szociokulturális és gazdasági háttérrel 
rendelkező családok gyermekei közül 
kerülnek ki (Kertesi–Kézdi 2010). A le-
morzsolódás, a végzettség nélküli isko-

laelhagyás olyan komplex folyamatnak 
tekinthető, amely már az általános isko-
lába lépés előtt megkezdődik, és maga 
az iskolából való kimaradás többnyire 
a középfokú intézményben, zömében 
a szakközépiskolákban és szakgimná-
ziumokban következik be (Fehérvári 
2015). Magyarországon a 18–24 éves 
korosztály körében a korai iskolaelha-
gyók, azaz középfokú végzettséget 
nem szerzettek aránya 2016-ban az 
EUROSTAT adatai szerint 12,4% volt.1 Az 
EU 2020 stratégia célkitűzéseihez kap-
csolódva hazánk vállalta, hogy ezt az 
értéket 2020-ra 10% alá csökkenti.

A lemorzsolódás, illetve az iskolai 
sikeresség folyamatjellegéből adódó-
an fontos, hogy a rá ható tényezőket is 
komplex rendszerben, az iskolai életút 
minden állomását figyelembe vevő 
modellben kezeljük. Az Oktatási Hiva-
tal (OH) a középfokú végzettség nélküli 
iskolaelhagyók arányának csökkentése 
érdekében a 2016/2017-es tanév 2. fél-
évétől kezdődően olyan komplex korai 
jelző- és pedagógiai támogató rend-
szert működtet, amelynek célja, hogy 

időben észlelje a lemorzsolódással ve-
szélyeztetett tanulók jelenlétét, és tá-
mogatást nyújtson az intézményeknek 
a tényleges lemorzsolódás megakadá-
lyozásában.2

Jelen kutatásunkhoz azzal a céllal 
fogunk hozzá, hogy a tanulókról 4. 
évfolyamtól 10. évfolyamig rendelke-
zésünkre álló tanulói és intézményi 
szintű adatokat is figyelembe véve 
vizsgáljuk, melyek azok az intézményi 
szintű, az oktatáspolitika által befolyá-
solható tényezők, amelyek csökkentik a 
lemorzsolódás, illetve növelik a tanulói 
eredményesség esélyét. Ilyen típusú, 
követéses adatbázison alapuló, az ál-
talános iskolai tanulói, osztály- és isko-
lai szintű jellemzőket a későbbi iskolai 
életúttal és eredményességgel össze-
kötő elemzés nincs a magyar szakiro-
dalomban. Fehérvári (2015) megállapít-
ja, hogy „[a lemorzsolódási] folyamat 
egyéni, illetve intézményi összetevői 
közül eddig inkább az elsőre fordítot-
tak nagyobb figyelmet a hazai vizsgála-
tok”. Jelen kutatás korai fázisában most 
azt szeretnénk e cikkünkben összefog-
lalni, hogy milyen volt a tanulók előme-
netele a 2011 és 2017 között eltelt hat 
évben, milyen arányban morzsolódtak 
le vagy veszítettek évet azok a tanulók, 
akik a 2010/2011-es tanévben 4. évfo-
lyamosok voltak.

FELhASznáLT AdATOk
A vizsgálathoz a 2011. évi TIMSS és 
PIRLS nemzetközi tanulói teljesítmény-
mérésben részt vett, országosan repre-
zentatív tanulói mintát vesszük alapul. 
A tanulók azonosítására e mérésben 
is, mint minden, az OH által 2008 után 
lebonyolított hazai és nemzetközi ta-
nulói teljesítménymérésben, a tanulók 
mérési azonosítóját alkalmaztuk. A mé-
rési azonosító segítségével a TIMSS és 
PIRLS 2011 magyar adatbázisa tanulói 
szinten összeköthető a 6., 8. és 10. év-
folyamokon elvégzett Országos kom-
petenciamérés (OKM) adatbázisaival, 
így a 4. évfolyamos TIMSS- és PIRLS-
eredmények, illetve a felmért tanulói, 
tanári és iskolai jellemzők mellett a 6., 
8. és 10. évfolyamos eredmények, illet-
ve tanulói és iskolai jellemzők is ismer-
tek. Emellett, a mérési azonosítókat 
felhasználva, a nemzeti köznevelésről 

1 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_14&lang=en 
2 Bővebben lásd: https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyas
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A tanuló szerepel a megfelelő OKM-adatbázisban*

A tanuló csak más évben szerepel

A tanuló nem szerepel az OKM-adatbázisban az adott évfolyamon

1. ábra: A 2010/2011-es tanévben 4. évfolyamos tanulók megjelenése az OkM  
2012 és 2017 közötti adatbázisaiban évfolyamonként

* A megfelelő OKM-adatbázis 6. évfolyamon a 2013-as, 8. évfolyamon a 2015-ös, 10. évfo-
lyamon a 2017-es OKM-adatbázis.

Forrás: TIMSS and PIRLS 2011 Joint International Database; OKM tanulói adatbázisok 
2012–2017
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szóló, 2011. évi CXC. törvény 80. § (5) 
pontja alapján az OH egyéni szinten, de 
személyazonosításra alkalmatlan mó-
don, közvetlenül összekapcsolhatja a 
tanulók mérési adatait a köznevelési to-
vábbhaladásukra vonatkozó, általa nyil-
vántartott adatokkal. E felhatalmazás 
alapján a fenti adatokhoz hozzáfűztük, 
hogy a TIMSS és PIRLS 2011-ben részt 
vett tanulók mely iskolákban, milyen 
képzési formákban és milyen évfolya-
mon tanultak 2017. június 1-jén. 

Az adatbázisok összefűzése sikeres 
volt, a TIMSS és PIRLS 2011 összesített 
nemzetközi tanulói adatbázisában sze-
replő 5149 tanuló közül 28 kivételével 
minden tanuló mérési azonosítója is-
mert és megtalálható a KIR-adatbázisból 
nyert, személytelenített, mérési azono-
sítóval ellátott listában. Az elvesztett 
28 tanuló közül 21-nek a 2011-es nem-
zetközi mérés során nem jegyezték fel 
a mérési azonosítóját, további 7 tanuló 
pedig formailag hibás vagy nem létező 
mérési azonosítót kapott. Tehát elemzé-
sünkben a TIMSS és PIRLS 2011-ben sze-
repelt tanulók 99,5%-át tudtuk nyomon 
követni. A következő elemzéseket annak 
érdekében, hogy következtetéseink a 
teljes, 2010/2011-es tanévben 4. évfo-
lyamon tanuló populációra érvényesek 
legyenek, a TIMSS és PIRLS 2011 súlyozá-
si és hibaszámítási eljárásainak alkalma-
zásával végeztük. A becslések standard 
hibáit az értékek után zárójelben tüntet-
tük fel.

A 2010/2011-ES TAnévbEn  
4. évFOLyAMOS TAnULók 
MEgjELEnéSE Az OkM-bEn
A 2010/2011-es tanévben 4. évfolyamos 
tanulók, amennyiben nem vesztettek 
évet évismétlés vagy egyéb ok miatt a 
közben eltelt hat év alatt, illetve nem 
léptek ki a magyar köznevelési rend-
szerből, a 2016/2017-es tanévben a köz-
oktatásban eltöltött 10. évüket fejezik 
be. Ezért a 20/2012. (vIII. 31.) EMMI ren-
delet értelmében részt kellett venniük 
a 10. évfolyamos Országos kompeten-
ciamérésben, függetlenül attól, hogy 
részt vettek-e az Arany János Tehet-
séggondozó Program előkészítő évfo-
lyamán, illetve végeztek-e időközben 
nyelvi vagy egyéb előkészítő típusú 
évfolyamot. 

Az OKM-adatbázisok, valamint a 
TIMSS és PIRLS 2011 adatbázis mérési 
azonosítóval történő összekötése alap-
ján azt láthatjuk, hogy két évvel a 4. év-
folyam után a tanulók 96%-a tanul a 6. 
évfolyamon, négy évvel később a tanu-
lók 91%-a eléri a 8. évfolyamot, tehát az 
általános iskolai előmenetelük normál 
üteműnek mondható (1. ábra). A tanu-
lók 2,2%-a csak később éri el a 6. évfo-
lyamot, és összesen 3,4%-uk marad le 
8. évfolyamra. A tanulók 1,5%-a nem 
szerepelt egyetlen 6. évfolyamos OKM-
adatbázisban sem 2017-ig, 5,6%-uk pe-
dig nem jelenik meg a 8. évfolyamon. 
Ebben a csoportban nemcsak a lemor-
zsolódók, az alapfokú végzettség nél-

küli iskolaelhagyók jelenhetnek meg, 
de valószínűleg ők alkotják a legna-
gyobb részcsoportot. Szerepelhetnek 
még olyan tanulók is, akik szüleikkel 
külföldre költöztek, vagy az általános 
iskolát ugyan nem fejezték be, de a 
Hídprogram keretében folytatják tanul-
mányaikat, illetve akik legalább 3 évet 
vesztettek valamilyen okból a 4. évfo-
lyamot követően, így a 2018-as vagy 
későbbi OKM-adatfelvételek során je-
lennek majd meg a 8. évfolyamon. 

 Sokkal nagyobb arányú a tanulók 
lemaradása a középfokú oktatásban: 
6 évvel a 4. évfolyam után mindössze 
a tanulók 76,5%-a éri el a 10. évfolya-
mot. A 2010/2011-es tanévben 4. évfo-
lyamon tanulók 22,6%-a legalább egy 
évet vesztett 2017. május végéig. Az a 
0,9%-nyi tanuló, aki korábban végezte 
a 10. évfolyamot, mint a 2016/2017-es 
tanév, valószínűleg jórészt a Hídprog-
ramokon keresztül juthatott el a 10. 
évfolyamos mérésig korábban, mint a 
normál ütemben haladó tanulók.

hOL TAnULTAk A TIMSS éS PIRLS 
2011 TAnULók 2017. júnIUS 1-jén?
Az OKM adatbázisai nem szolgálhat-
nak információval azokkal a tanulók-
kal kapcsolatban, akik nem jelennek 
meg bennük, azaz nem a 6., a 8. vagy 
a 10. évfolyamon tanulnak éppen. A 
KIR adatbázisa alapján azonban vizs-
gálható, hogy hol és milyen képzési 
formában tanultak egy adott időpont-

2. ábra: A 2010/2011-es tanévben 4. osztályos tanulók megoszlása képzési formánként 2017. június 1-jén

Forrás: TIMSS and PIRLS 2011 Joint International Database; Köznevelési Információs Rendszer
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ban. Elemzésünk azt mutatja, hogy a 
2010/2011-es tanévben 4. évfolyamon 
tanulók mindegy 8%-a lépett ki a ma-
gyar köznevelési rendszerből 2017. júni-
us 1-jét megelőzően (2. ábra). Nagy ré-
szük (4,9%) 16 évesen, a tanköteles kor 
betöltésekor, további 1,1%-uk pedig 17 
évesen szüntette meg utolsó jogviszo-
nyát. 15 évesen vagy fiatalabb korában 
összesen a tanulók 1,7%-a lépett ki 
a magyar köznevelési rendszerből. A 
2010/2011-es tanévben 4. évfolyamos 
tanulók 1,2%-a még általános iskolá-
ban tanult 2017. június 1-jén, és ösz-
szesen körülbelül 91%-uk kezdte meg 
középfokú tanulmányait valamilyen 
képzési formában. A tanulóknak ösz-
szesen 39%-a tanul gimnáziumokban, 
32%-a szakgimnáziumokban, 20%-a 
pedig szakközépiskolában.

Az itt jogviszonnyal nem rendelkező 
tanulók nem feleltethetők meg a beve-
zetőben említett korai iskolaelhagyók 
csoportjának. Egyrészt olyanok is sze-
repelhetnek benne, akik pillanatnyilag 
ugyan lemorzsolódtak a köznevelés-
ből, de 18–24 éves korukra folytatják 
tanulmányaikat, vagy szereznek vala-
milyen középfokú végzettséget, vagy 
a vizsgálat időpontjában is tanultak, 
de nem a magyar iskolarendszerben. 
Másrészt viszont a lemorzsolódás a kö-
vetkező években is jelentős lehet, főleg 
azon további kb. 15% körében, akik már 
ekkor is évvesztesek voltak. 

Azt is megvizsgálhatjuk az adatok 
alapján, hogy a középfokú tanulmá-

nyaikat már megkezdett tanulók mi-
lyen arányban vesztettek évet aszerint, 
hogy mely képzési formában tanulnak 
(3. ábra). Nem meglepő módon, míg 
a gimnáziumi képzésben tanulók kis 
százalékban vesztettek évet a 4. és 10. 
évfolyam közötti időszakban, addig a 
szakközépiskolás tanulók több mint 
harmada ekkorra már egyéves lemara-
dással küzdött.

 
A kUTATáS TOvábbI LéPéSEI
A fenti mutatók mindössze az első lé-
péseit foglalják össze annak a vizsgálat-
nak, amelynek során egy teljes tanulói 
kohorsz reprezentatív mintájának ta-
nulmányi életútját követhetjük végig a 
köznevelési és felsőoktatási rendszeren 
keresztül.

A kutatás két irányban folytatha-
tó. Egyrészt a már meglévő adatok 
felhasználásával vizsgálható, hogy az 
általános iskola mely jellemzői segít-
hetik leginkább a sikeres középfokú 
iskolakezdést és az évismétlés elkerülé-
sét. vizsgálható, hogy a lemorzsolódás 
szempontjából leginkább veszélyezte-
tett, hátrányosabb helyzetű tanulók kö-
zül a sikeresen továbbtanulók, illetve a 
később jó eredményeket elérő tanulók 
(azaz a valamilyen szempontból ellen-
álló, reziliens tanulók) általános iskolá-
inak van-e valamilyen közös jellemző-
jük. vizsgálható, hogy a családi háttér 
szerepén túl az általános iskola mely 
tulajdonságai segítik elő azt, hogy a ta-
nuló jobb középfokú iskolába kerüljön, 

és/vagy jobb eredményt érjen el a 10. 
évfolyam végén az Országos kompe-
tenciamérésen. A PIRLS iskolai és tanári 
kérdőívei olyan mutatók vizsgálatát 
teszik lehetővé, mint az iskola teljesít-
ménybeli elvárásai, az iskolai légkör, 
az iskola fegyelmezési és biztonsági 
jellemzői, a tanítók magabiztossága a 
tanítás terén, a tanítók együttműködési 
gyakorlata, valamint a tanulók figyel-
mének felkeltése érdekében alkalma-
zott tanári gyakorlatok.

Másrészt e tanulók további tanul-
mányi előmenetelét követve azt is 
vizsgálhatjuk, hogy az általános és kö-
zépiskolák milyen jellemzői segíthetik a 
középfok sikeres befejezését és a felső-
fokú továbbtanulást.
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