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Előszó
Magyarország több évtizede aktívan részt vesz különböző nemzetközi tanulói teljesítménymérésekben 
(PISA, TIMSS, PIRLS), és 2001 óta a hazai kompetenciamérés is szolgáltat visszajelzéseket a köz-
nevelés eredményességéről. Ezek a vizsgálatok elsősorban a tanulók tantárgyi tudására és készségeire 
fókuszálnak, de valamennyihez kapcsolódnak iskolai és/vagy tanári kérdőívek, amelyek az oktatás 
másik kulcsszereplőjét, a pedagógust is bevonják az eredmények értelmezési keretébe. A tanulói 
teljesítménymérések esetében azonban a tanárok mint a tanulók teszten elért eredményeit befolyá-
soló szereplők jelennek meg, és személyükhöz kapcsolódóan azokra a jellemzőkre összpontosítanak 
a kutatások, amelyek a diákok készségeivel összefüggnek (tananyagok felhasználása, módszertan, 
teljesítmények értékelése, házi feladat stb.). A TALIS-vizsgálat jelentősége abban rejlik, hogy kérdő-
ívei kizárólag a pedagógusokra (és az intézményvezetőkre) irányulnak, és a tanári pozíció egészéről 
kívánnak képet nyújtani, a tanári pálya választásának okaitól kezdve a mentoráláson át a mindennapi 
oktatási gyakorlatig.

A TALIS viszonylag új vizsgálatnak mondható a többi, oktatáshoz kapcsolódó nemzetközi 
méréshez viszonyítva, amelyekben hazánk részt vesz. A 2008-ban elindított kutatásnak 2018-ban 
bonyolították le a harmadik ciklusát. A vizsgálat alapját képező kérdőívek mérésről mérésre mó-
dosultak, egyes kérdések válaszkategóriáit bővítették, illetve esetenként más skálát alkalmaztak a 
válaszadáshoz, de a vizsgált változók tekintélyes része változtatás nélkül szerepelt mind a három 
mérésben. Minthogy Magyarország az első és a harmadik vizsgálatban is részt vett, a rendelkezésre 
álló adatok – a tanárokra és az iskolai környezetre vonatkozó aktuális információk ismertetése 
mellett  – lehetőséget biztosítanak a pedagógustársadalomban az elmúlt tíz évben bekövetkezett 
változások azonosítására is. Reményeink szerint a tanárok és intézményvezetők által szolgáltatott 
információk kiegészíthetik a köznevelésről már meglévő ismereteket, és fontos kiindulópontot je-
lenthetnek a magyar köznevelési rendszer szakpolitikai fejlesztéseihez.
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BEvEzEtés
A	tAlis-vizsgálat	jellemzői
A TALIS (Teaching and Learning International Survey – Nemzetközi Tanítás és Tanulás Vizsgálat) 
a legnagyobb olyan nemzetközi kérdőíves vizsgálat, amely a tanárokat és az intézményvezetőket 
kérdezi meg a tanítás és tanulás körülményeiről, a tanítással kapcsolatos attitűdjeikről, tanítási 
gyakorlatukról, az iskolavezetés sajátosságairól. A vizsgálat kezdeményezője és végrehajtója a fejlett 
országok gazdasági és társadalmi fejlődését támogató globális szervezet, az OECD1.

A mérés legfontosabb célpopulációja az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 
(az úgynevezett ISCED) 2-es szintjén tanító pedagógusok2. Magyarországon ez a képzési szint az 
5–8. évfolyamon (általános iskolában, illetve hat- és nyolcosztályos gimnáziumban) tanító tanárokat 
foglalja magában. 

Az első TALIS-vizsgálatot 2008-ban 24 ország részvételével bonyolították le. A második mérésre 
2013-ban került sor 34 részt vevő országgal, a harmadik kutatást pedig 2018-ban szervezték meg 
48 ország, illetve oktatási rendszer részvételével. Magyarország korábban az első mérési ciklusban 
vett részt3, így a legutóbbi vizsgálat eredményei lehetőséget biztosítanak az alapfokú oktatás felső 
tagozatán tanító pedagógusok munkakörülményeiben, gyakorlataiban egy évtized alatt bekövetkezett 
változások áttekintésére is.

A mérés rétegzett, véletlen mintavételen alapult. A részt vevő országokban 200 olyan iskolát4 válasz-
tottak ki, amelyekben ISCED 2-es szinten, vagyis az alapfokú oktatás felső szakaszában folyik ok tatás. 
A magyar minta kialakításakor tekintettel voltak arra, hogy az iskolák régiónként, illetve település-
típusonként (Budapest, megyeszékhely, város, község) arányosan legyenek képviselve a vizsgálatban5.

1 Az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) 
párizsi székhelyű globális szervezet, amelynek célja a tagállamok kormányainak segítése a hatékony gazdasági és szociális 
politika kialakításában és értékelésében. Magyarország 1996 óta tagja a szervezetnek.

2 A TALIS az oktatási rendszerek három szintjén vizsgálódik. Az ISCED 2 szinten tanító pedagógusok vizsgálata a TALIS 
úgynevezett „core” részét képezi; az ezen a szinten tanítók felmérése kötelező a vizsgálatban részt vevő országokban. 
Emellett a részt vevő országoknak lehetőségük van az ISCED 1, illetve az ISCED 3 szinten dolgozó tanárok vizsgálatára 
is. Magyarország a részt vevő országok többségéhez hasonlóan csak az ISCED 2 szinten tanító pedagógusokat vizsgálta, 
ezért a jelentésben ennek a szintnek az eredményeit közöljük.

3 A TALIS 2008 vizsgálat magyar eredményeiről lásd a Hermann és mtsai (2009) kötetet.
4 Magyarországon a mintavételi egység a feladatellátási hely volt. Feladatellátási helynek az intézmény különböző postacím 

alatti egységei számítanak.
5 Magyarországon a mintából csak három esetben zártak ki intézményeket: (1) ha az adott feladatellátási helyen kizárólag fel-

nőttoktatás zajlik, (2) ha az adott intézményben csak sajátos nevelési igényű tanulók tanulnak, illetve (3) ha a feladatellátási 
helyen háromnál kevesebb ISCED 2 szinten tanító pedagógus dolgozik.
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A mintába került iskolákban véletlenszerűen 20 pedagógust6 választottak ki, az intézmény-
vezetőket minden esetben felkérték a részvételre. A tanárok egy Tanári kérdőívet, az igazgatók egy 
Intézményi kérdőívet töltöttek ki, ami egyenként kb. 45 percet vett igénybe. A kérdőíveket online 
felületen lehetett kitölteni, erre Magyarországon 2018. március 1. és április 13. között volt lehetőség7.  
Az OECD 2019. június 19-én sajtótájékoztató keretében teszi közzé a vizsgálat eredményeit. Ezzel egy 
időben kerül nyilvánosságra kötetünk, valamint a TALIS 2018 nemzetközi jelentés (OECD 2019a), 
ami további adatokat szolgáltat a résztvevő országok vizsgált képzési szintjein dolgozó tanárokról.

A	részt	vevő	országok
A TALIS 2018 méréshez összesen 48 ország, illetve oktatási rendszer csatlakozott, közülük 31 az 
OECD tagja; Kanadából egy tartomány (Alberta), Argentínából és Kínából pedig egy-egy város 
(Sanghaj, illetve Buenos Aires) szerepelt a vizsgálatban. Az Európai Unió tagállamai közül 23 vett 
részt a vizsgálatban. A részt vevő országokat az 1. táblázatban soroltuk fel. A vizsgálatban ISCED 2 
szintről összesen körülbelül 150 000 pedagógus és 9000 iskolaigazgató vett részt, akik a részt vevő 
48 oktatási rendszerben dolgozó mintegy hatmillió pedagógust és háromszázezer intézményvezetőt 
reprezentálják.

Az eredmények összehasonlítását háromféle összesített eredmény segíti a kötetben. A tábláza-
tokban szerepel az OECD-országok eredményeinek átlaga, valamint a TALIS-vizsgálatban részt vevő 
országok eredményeinek átlaga. Az OECD-átlagban és a TALIS-átlagban az országok eredményei 
azonos súllyal szerepelnek, ezért ezek úgy értelmezhetők, mint egy „átlagos” OECD-országra, illetve 
egy „átlagos” TALIS-országra vonatkozó értékek. Emellett az Európai Unió résztvevő országainak 
súlyozott eredményét is szerepeltettük a táblázatokban, amelyben az országok a tanáraik számának 
megfelelő súllyal szerepelnek. A három összesített átlagérték a legtöbb esetben csak kis mértékben 
tér el egymástól.

1. táblázat: A TALIS 2018 vizsgálatban részt vevő országok és oktatási rendszerek
OECD-tagországok Partnerországok

Anglia
Ausztria
Ausztrália
Belgium 
Chile
Csehország
Dánia
Egyesült Államok
Észtország
Finnország
Franciaország
Hollandia
Izland
Izrael
Japán
Kanada (Alberta)
Koreai Köztársaság

Kína (Sanghaj)
Lettország
Litvánia
Magyarország
Mexikó
Norvégia
Olaszország
Portugália
Spanyolország
Svédország
Szlovákia
Szlovénia
Törökország
Új-Zéland

Argentína (Buenos Aires)
Brazília
Bulgária
Ciprus
Dél-afrikai Köztársaság
Egyesült Arab Emírségek
Grúzia
Horvátország
Kazahsztán
Kolumbia 
Málta
Oroszország
Románia
Szaúd-Arábia
Szingapúr
Tajvan
Vietnam

Magyarországon 3245 tanár és 182 intézményvezető töltötte ki a kérdőíveket, ők az 5–8. évfolyamon 
dolgozó körülbelül 44 ezer pedagógust reprezentálják.

6 Főszabály szerint a kiválasztott iskolákban 20 tanár került kiválasztásra. Azokban az iskolákban, ahol az ISCED 2 szinten 
tanítók száma nem érte el a 20-at, az összes pedagógust kiválasztották. Azokban az iskolákban, ahol a tanárok száma 21, 
22, vagy 23 volt, valamennyi tanárt kiválasztották, így biztosítva, hogy a mintába került kisebb iskolák miatt ne csökkenjen 
a mérésben részt vevő tanárok száma. Abban az esetben, ha az intézményvezető tanárként is dolgozott az iskolában, ő nem 
került be a tanármintába, neki csak az intézményi kérdőívet kellett kitöltenie.

7 Az északi féltekén található országok 2018. március 1. és május 31. közötti intervallumban határozhatták meg a vizsgálat 
időpontját, a déli félteke országai pedig 2017. október 1. és december 15. között bonyolíthatták le a mérést.
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A	tAlis-vizsgálatban	részt	vevő	magyar	iskolák	jellemzői
A vizsgálat mintaválasztási szabályaiból következik, hogy a részt vevő tanárok aránya régió és telepü-
léstípus szerint nagy biztonsággal becsüli az országos megoszlási adatokat. A tanárok régiók szerinti 
megoszlása a TALIS 2018 alapján a régiónkénti lakónépesség számát8 követi, az 5–8. évfolyamon 
tanító tanárok aránya régiónként 4,5 ezrelék körül mozog, Közép-Magyarországon a legalacsonyabb 
(kb. 4,1 ezrelék), Közép- és Nyugat-Dunántúlon a legmagasabb (kb. 5 ezrelék), ami részben abból 
eredhet, hogy Budapesten és Pest megyében az átlagos osztálylétszám magasabb, mint az ország többi 
régiójában. Az 5–8. évfolyamon oktató tanárok 16 százaléka a fővárosban, 17 százaléka megyeszék-
helyeken, 36 százaléka egyéb városokban és 31 százaléka községekben tanít. 

A TALIS 2018 adatai alapján az 5–8. évfolyamon tanítók 95,5 százaléka általános iskolában 
(feladatellátási helyen) tanít, 2,2 százalékuk iskolájában az általános iskolai oktatás mellett hat és/
vagy nyolc évfolyamos gimnáziumi oktatás is folyik. A tanárok 2,3 százaléka tanít olyan iskolában, 
ahol nincs általános iskolai képzés, az 5–8. évfolyamon kizárólag hat vagy nyolc évfolyamos gim-
náziumi képzés keretében oktatnak. 

A fenntartó típusát tekintve az 5–8. évfolyamon tanító tanárok körülbelül 80,5 százaléka tanít a 
tankerületi központok fenntartásában működő intézményben, 13,4 százalékuk iskolájának fenntartója 
egyházi jogi személy, 2,1 százalékuk országos vagy települési nemzetiségi önkormányzat által mű-
ködtetett iskolában, ugyancsak 2,1 százalékuk alapítványi, 1,9 százalékuk pedig állami felsőoktatási 
intézmény által fenntartott iskolában dolgozik.

A tanár definíciója a TALIS-vizsgálatban
A TALIS-vizsgálatban egyértelműen meghatározott előírás, hogy az ISCED 2 szinten, 5–8. évfolya-
mos tanulókat tanító tanárok minél szélesebb köre legyen a célpopuláció része. A TALIS-vizsgálat 
a lehető legtágabb értelemben határozza meg a tanár definícióját, és a részt vevő országok ettől a 
meghatározástól csak annyiban térhetnek el, amennyire azt az egyes oktatási rendszerek jellemzői, 
jogi keretei feltétlenül megkövetelik. 

A TALIS megközelítése szerint a tanító/tanár/pedagógus olyan személyt jelent, akinek szak-
mai tevékenysége magában foglalja a tanulók tudásának, készségeinek és attitűdjeinek fejlesztését 
célzó foglalkozások megtervezését, megszervezését és lebonyolítását az egyes képzési formák tör-
vényben meghatározott előírásainak megfelelően (TALIS 2017, 2.1.17). Tanárnak minősül minden 
olyan pedagógus, aki a kiválasztott iskolában (feladatellátási helyen) rendszeres feladatai között 
oktatásban részesít 5–8. évfolyamos tanulókat. Azok a tanárok is a célcsoport részét képezik, akik 
többféle képzési formában (általános iskola, gimnázium stb.) tanítanak a kiválasztott iskolában 
(feladatellátási helyen) 5–8. évfolyamos tanulókat, függetlenül a tanítás mennyiségétől (TALIS 
2017: 3.2, 2018: 3.1.1.). 

Hazánk a tanár definícióját csak annyiban egészítette ki, hogy a tanároknak pedagógiai vég-
zettséggel kell rendelkezniük. Magyarországon a vizsgálatban részt vettek az óraadó, megbízási 
szerződéssel dolgozó tanárok és azok a pedagógusok is, akik a felmérés ideje alatt nem a kiválasztott 
feladatellátási helyen álltak jogviszonyban, de a kiválasztott feladatellátási helyen áttanító tanárként 
tanítottak 5–8. évfolyamos tanulókat. Ugyanakkor nem képezték a célcsoport részét a feladatellátási 
helyen rendszeres foglalkozásokat tartó azon személyek, akiknek nincs pedagógiai végzettségük, a 
kizárólag napközis foglalkozásokat tartó tanárok, illetve azok a fejlesztő vagy rehabilitációs fejlesztő 
pedagógusok, akik a tanórákon túl foglalkoznak a tanulókkal.

8 A lakónépesség számának forrása a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/
xstadat_eves/i_wdsd003b.html

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html
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Szervezeti háttér
A TALIS 2018 vizsgálat az OECD-titkárság, a nemzetközi projektkonzorcium és a részt vevő országok 
nemzeti központjainak együttműködésével valósult meg. A nemzetközi projekt-konzorcium tagjaként 
a minta kialakításával kapcsolatos feladatokat a kanadai Statistics Canada, a mérési anyagok verifi-
kálását a hollandiai IEA Amsterdam, az adatok feldolgozásával, tisztításával kapcsolatos teendőket a 
németországi IEA Hamburg, a nemzetközi jelentésben megjelenő táblázatok szakmai felülvizsgálatát 
pedig az ausztráliai ACER látta el. A nemzetközi jelentésben szereplő összegző adattáblákat, ábrá-
kat az OECD Párizsban dolgozó munkatársai állították össze. A vizsgálathoz tartozó nemzetközi 
minőség biztosítási feladatokat az IEA Amsterdam által kiképzett szakemberek végezték el. A vizsgálat 
magyarországi lebonyolítását és a hazai minőségbiztosítás szervezésével kapcsolatos feladatokat az 
Oktatási Hivatal Köznevelési Mérés Értékelési Osztály munkatársai végezték.

Az Oktatási Hivatal a vizsgálat hazai lebonyolítása mellett az eredmények magyar nyelvű 
disszeminációjáért is felel. Jelen kötetünkkel ezen nemzetközi kötelezettségünknek teszünk eleget. 
A kötetben szereplő adatok, a kiadvány tematikája, a szakmai tartalom és az alkalmazott szakkife-
jezések megfelelnek az OECD által meghatározott nemzetközi sztenderdeknek.



A	tAnárok	jEllEmzői	és	fElkészültségE
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nemek	aránya
Köztudomású tény, hogy a köznevelésben a tanárok körében nagyobb arányban képviseltetik magukat 
a nők, mint a férfiak, és a pedagóguspálya elnőiesedése – főként az alapfokú oktatásban – már év-
tizedekkel ezelőtt is jellemző volt Magyarországon (Ferge et al. 1972) és a világ oktatási rendszereinek 
többségében (UNESCO 2009). A szakirodalom szerint a tanárok neme csak kismértékben függ össze 
a tanulók teljesítményével (Antecol et al. 2012), ugyanakkor empirikusan kimutatható hatást gyakorol 
a tanulók attitűdjére, karrieraspirációira (Beilock et al. 2010).

A TALIS adatai alapján (2. táblázat) látható, hogy a nők dominanciája nemzetközi jelenség, a 
részt vevő országokban – egyetlen kivételtől eltekintve (Japán) – több nő tanítja a gyerekeket, mint 
férfi. Hazánkban az alapfokú oktatás felső tagozatán tanítók 79%-a nő, ami szignifikánsan magasabb, 
mint az OECD-országokra vonatkozó átlagos érték (68%) és az európai uniós országokra összessé-
gében jellemző arány (69%). Magyarországon az iskola fenntartója szempontjából nincs különbség a 
nő-férfi tanárok arányát illetően, ugyanakkor a háromezernél kisebb lélekszámú településeken tanító 
nők aránya kisebb (76%), mint a nagyvárosokban (82%). 

életkori	csoportok
A vizsgálat eredményei fontos visszajelzést nyújtanak az 5–8. évfolyamon tanító tanárok életkori 
sajátosságairól. A különböző életkori csoportokba tartozó pedagógusok aránya több szempontból 
is kiemelkedően fontos. A tanítók életkora egyrészt az oktatás módszertani, minőségi sajátosságait 
befolyásolja, hiszen a magasabb életkorú tanárok nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, mint a fiata-
lok, ugyanakkor az idősebb pedagógusok nehezebben alkalmazkodnak az információs társadalom 
elvárásaihoz. Másrészt a pedagógustársadalom korfája a gazdaság szempontjából is releváns, hi-
szen az országok többségében a tanárok közalkalmazottként dolgoznak, és a pályán eltöltött idővel 
arányosan magasabb fizetési kategóriába esnek. Harmadrészt, és talán ez a legfontosabb a fejlett 
országokban, az oktatás színvonala és a társadalom jövője szempontjából nélkülözhetetlen, hogy a 
tanárok elöregedését a fiatal pedagógusok lemorzsolódásának megállításával, illetve a tanárképzés 
vonzóvá tételével ellensúlyozzák.

A TALIS adatai alapján (3. táblázat) Magyarországon az 5–8. évfolyamon tanítók átlagéletko-
ra 47,6 év, ez magasabb, mint ami az OECD-országok átlagában (44,1 év), illetve az Európai Unió 
(44,5 év) esetében megfigyelhető. Az átlagéletkor tekintetében hasonló számokat láthatunk a volt 
államszocialista országok többségében (Litvánia, Észtország, Bulgária, Lettország, Oroszország, 
Csehország, Szlovákia). A vizsgált oktatási rendszerek közül Törökországban, Máltán, Szingapúrban 
és Szaúd-Arábiában találkozhatunk a legfiatalabb átlagéletkorú pedagógusokkal, az említett orszá-
gokban legalább 10 évvel alacsonyabb az átlagos életkor, mint Magyarországon. 

Árnyalja a képet, ha a tanárokat életkoruk alapján három kategóriába soroljuk, és az egyes 
korcsoportok arányát összegezzük (1. ábra). E csoportosítás alapján láthatóvá válik, hogy Magyar-
országon a 2017/2018-as tanévben az alapfokú oktatás felső szakaszán tanítók kevesebb mint 5 szá-
zaléka volt  30  évnél fiatalabb, 48 százalékuk 30–49 éves, és megközelítőleg 48 százalékuk 50 éves 
vagy idősebb.

A tanárok átlagéletkora és korcsoportok szerinti eloszlása több tényezőtől függhet. A tanári pálya 
fiatalokra gyakorolt vonzereje mellett igen erősen befolyásolja a tanárok kor szerinti eloszlását az 
adott ország általános korcsoport-eloszlása is. Nem véletlen, hogy a közel-keleti országokban, például 
az előzőekben kiemelt Törökországban és Szaúd-Arábiában, ahol a lakosság átlagéletkora egyébként 
is alacsonyabb, a tanárok is többnyire áltagosan fiatalabbak. Másrészt a 30 év alatti tanárok arányát 
és így az átlagéletkort az is befolyásolja, hogy milyen feltételeknek, képesítési követelményeknek 
kell egy fiatalnak megfelelnie a tanári munka megkezdéséhez, hány évesen lépnek be a tanárok a 
munkaerőpiacra.

A tanárok elöregedése (4. táblázat) a fejlett országok többségét érinti, de országonként elté-
rő mértékű a vizsgált életkori csoportok arányának alakulása. Hazánkéhoz hasonló tendenciákat 
láthatunk Bulgáriában és Észtországban, ahol az 50 éves vagy idősebb tanárok aránya már meg is 
haladta az 50 százalékot. A szomszédos országok közül Ausztriában és Szlovéniában kisebb mértékű 
arányel tolódás következett be a tanárok életkori csoportjaiban, de az idősebb tanárok aránya már 
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ezekben az oktatási rendszerek ben is 40 százalék körül van. Ezzel párhuzamosan Szlovákiában, 
Horvátországban és Romániában közel sem jelent ekkora kihívást a pedagóguskar elöregedése, hiszen 
északi szomszédunknál a tanároknak mindössze harmada 50 éves vagy idősebb, míg a másik két 
szomszédos országban csak a tanárok negyede tartozik ebbe az életkori csoportba.

A	pályaválasztás	szempontjai
A vizsgálat eredményeinek segítségével betekintést nyerhetünk abba, milyen személyes motivációk 
mentén választották a tanárok a tanári hivatást (5. táblázat). A tanároknak hét szempontot kellett 
értékelniük aszerint, hogy azok mennyire voltak fontosak a pedagóguspálya választásakor. Az ered-
mények csoportosításakor külön feltüntettük a pályájuk elején lévő (legfeljebb 5 év tapasztalattal 
rendelkező) és a tapasztaltabb (5 évnél hosszabb tanítási tapasztalattal rendelkező) pedagógusok 
válaszait.

Mint látható, a tanárok számára a pálya választásakor az OECD-országokban és Magyarországon 
is a legfontosabb szempont az volt, hogy a tanítás segítségével befolyásolhatják a fiatalok jövőjét; a 
tanárok több mint 90%-a jelölte ezt „viszonylag fontosnak” vagy „nagyon fontosnak” a négyfokú 
ská lán. A fejlett gazdaságú országokban és hazánkban is a tanárok négyötöde számára meghatá-
rozó aspektus volt, hogy a tanári hivatás segítségével a társadalom hasznos tagjává tudnak válni. 
Fontos azonban kiemelni, hogy Magyarországon a tanári pálya mint kiszámítható karrierlehetőség 
sokkal kevésbé számított motiváló faktornak, mint az OECD-országokban, sőt ezt a szempontot 
jelölte meg a legkevesebb válaszadó: a magyar tanárok alig több mint egynegyede érezte úgy, hogy 
a pedagóguspálya választása olyan kiszámítható, tervezhető karrierutat nyitott meg előtte, amely a 
pályaválasztását is motiválta. Érdemes azonban hangsúlyozni, hogy hazánkban a fiatal, legfeljebb 
öt év tapasztalattal rendelkező tanárok szignifikánsan nagyobb arányban tartották fontosnak ezt a 
szempontot (40%), mint az öt évnél régebb óta pályán lévő kollégáik (27%). Ennek alapján úgy tűnik, 
hogy az elmúlt években valamelyest javult a pálya kiszámíthatósága, állásbiztonsága, de a tanári 
karrier érzékelt biztonsága így is elmarad a fejlett országok átlagától, hiszen az OECD-országokban 
átlagosan a válaszadók 61%-a látott biztos karrierlehetőséget a tanári pályában.

A TALIS tanári kérdőíve azt is vizsgálta, hogy a válaszadók esetében a tanítás szerepelt-e az első 
helyen, amikor életpályát választottak (6. táblázat). Az OECD-országokat alapul véve, 3-ból átlagosan 
2 tanár a tanári pályát jelölte meg mint első számú választást, de az egyes oktatási rendszerekben 
jelentős különbségek figyelhetők meg. Az angol nyelvű országokban (Anglia, Egyesült Államok, 
Ausztrália, Új-Zéland), valamint több észak-európai államban (Finnország, Svédország, Hollandia) 
a tanárok mindössze 53–59 százalékánál szerepelt első helyen a tanári hivatás a pályaválasztáskor. 
Ugyanakkor a tőlünk keletre lévő országok többségében (pl. Grúzia, Vietnam, Sanghaj, Japán, Koreai 
Köztársaság) a jelenleg pályán lévő válaszadók 80–93 százaléka saját bevallása szerint első helyen 
választotta a tanítást. Magyarországon a tanárok 79 százalékánál első választás volt a pedagóguspálya, 
ami szignifikánsan magasabb, mint a vizsgált európai uniós országok átlaga (66%), illetve az OECD-
országok átlaga (67%). A nemek szerinti arányokat megfigyelve egyértelmű tendencia rajzolódik ki: a 
részt vevő oktatási rendszerekre szinte kivétel nélkül igaz, hogy a nők nagyobb arányban választották 
első helyen a tanári pályát, mint a férfiak. Magyarországon a női tanárok 82 százalékánál a tanítás 
első választás volt, miközben a férfi tanárok esetében ez az arány mindössze 68 százalék.

A	tanári	pálya	választása	és	a	tanárok	társadalmi	megítélése
A vizsgálat eredményei alapján képet kaphatunk a tanári pálya választása és a pedagógusok tár-
sadalmi megítélése közötti összefüggésről. A 2. ábra X tengelyén a tanári pályát első választásként 
megjelölő tanárok aránya, az Y tengelyen a tanári hivatás pedagógusok által tapasztalt megítélése 
szerepel. A két változó közötti kapcsolatot leíró regressziós egyenes pozitív meredekségű. Ez azt 
jelenti, hogy azokban az országokban, ahol a tanárok szerint hivatásuk társadalmi megítélése jobb, 
ott a felvételikor átlagosan nagyobb arányban jelölik meg első helyen a tanári szakot. Az országok 
eredményei azonban jól láthatóan szóródnak az egyenes körül, így találunk olyan országokat is, ahol 
a tanárok társadalmi megítélése viszonylag jónak mondható, mégis kevésbé vonzó a tanári pálya 
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(pl. Finnország, Ausztrália, Mexikó), de vannak olyan országok is, ahol a pedagógusok megítélése 
nem kedvező, mégis nagy arányban választják első helyen a tanári hivatást (pl. Portugália, Litvánia, 
Magyarország, Szlovénia). 

Beszédes adat, hogy a magyar tanároknak mindössze 12 százaléka értett egyet vagy értett teljesen 
egyet azzal a kijelentéssel, hogy a tanári hivatás társadalmi megbecsültségnek örvend, ennek ellenére 
a válaszadók 79 százaléka első helyen választotta a pedagóguspályát. Előbbi arány elmarad az OECD-
átlagtól (26 százalék), utóbbi viszont meghaladja azt (67 százalék). Ezek az adatok arra utalnak, hogy 
a magyar tanárok annak ellenére is a pedagóguspálya mellett döntenek, hogy kevéssé várnak biztos 
karrierlehetőséget a tanítástól, és alig érzékelik a társadalom megbecsülését a munkájuk iránt.

képzettség
Hazánkban az 5–8. évfolyamon tanító tanárok közel 64 százaléka főiskolai vagy BA/BSc diplomával, 
35 százaléka egyetemi vagy MA/MSc diplomával rendelkezik, és valamivel kevesebb mint 1 százalékuk 
szerzett doktori fokozatot. A pedagógusok 18 százaléka a tanári pályára való felkészülés keretében 
hallgatóként járt külföldön (3. ábra), de többségük csak három hónapnál rövidebb ideig.

A kérdőívből származó adatok alapján Magyarországon az 5–8. évfolyamon dolgozó pedagó-
gusok legnagyobb arányban természettudományokat tanítanak (a tanárok 23,5%-a tanít valamilyen 
természettudományi tantárgyat), de magas arányban találhatók közöttük élő idegen nyelvet (20,9%), 
magyar nyelvet és irodalmat (20,8%), társadalomtudományokat (19,4%) és matematikát (17,7%) 
oktatók is (4. ábra). Egy-egy tanár több területen is taníthat, de a tanárok 46,7%-a egyetlen tanítási 
területet jelölt meg. Ők egy tantárgyat vagy több, de ugyanahhoz a területhez tartozó tantárgyat 
tanítanak. A tanárok 29,6%-a tanít két területhez tartozó tantárgyat, 10%-uk három, 7%-uk ennél is 
több területet jelölt meg. Az 5–8. évfolyamon a tanított területek vonatkozásában legalább a tanárok 
1%-át magában foglaló kombinációkat az 5. ábra mutatja. 

A	tanárképzés	tartalma
A vizsgálatban részt vevő országok tanárképzési rendszerei és a képzési lehetőségek nagy különb-
ségeket mutatnak (Blömeke et al. 2012), és a szakirodalomban sincs egyetértés azzal kapcsolatban, 
hogy az osztott, az osztatlan vagy a vegyes képzési modell a hatékonyabb (Musset 2010). Az egyes 
tanárképzések csoportosításához és áttekintéséhez a TALIS egy opcionálisan választ ható kérdéssel 
vizsgálta, hogy a részt vevő tanárok milyen képzési formában szerezték első tanári végzettségüket. 
A szóban forgó kérdést 33 országban használták, és néhány kivételtől eltekintve a tanárok többsége 
osztatlan tanárképzés keretében szerezte a diplomáját. Az osztott tanárképzés Kanadá ban (Alberta 
tartomány), Ausztráliában, Angliában, Franciaországban, Grúziában, Kolumbiában és a Dél-afrikai 
Köztársaságban elterjedtebb, mint az osztatlan képzési forma. Magyar országon az 5–8. év folyamon 
tanító tanárok 76 százaléka osztatlan tanárképzés, 11 százaléka osztott tanárképzés keretében tanult, 
a többi válaszadó valamilyen más pedagógiai tárgyú oktatásban vagy tantárgyspecifikus felsőfokú 
képzés keretében szerezte első diplomáját.

E kérdéskörhöz kapcsolódóan a TALIS arra is választ próbált találni, hogy milyen elemeket tartal-
mazott a tanárképzés (7. táblázat). Az erre vonatkozó kérdés 10 olyan tudásterületet, illetve készséget 
vizsgált, amelyek az OECD kutatásai alapján az eredményes tanítási-tanulási környezet létrehozásához 
alapvetően szükségesek (Guerriero 2017). A legfontosabb természetesen a szaktárgy tartalmi elemeinek 
az ismerete, valamint a szaktárgyhoz kapcsolódó pedagógiai ismeretek; ezt a két elemet valamennyi 
részt vevő országban – így Magyarországon is – a tanárok több mint 90 százalékának a képzése tartal-
mazta. A vizsgált tartalmi-készségbeli elemek többségénél hasonló arányokat láthatunk Magyarorszá-
gon, mint az OECD-országokban átlagosan, ugyanakkor négy olyan területet találunk, amely a hazai 
tanárképzésben kisebb részt ölelt fel, mint az OECD-országokban. Ezek a területek: a multikulturális 
vagy többnyelvű környezetben való tanítás (19%), az IKT-eszközök tanítási célú használata (51%), a 
tantárgyakon átívelő képességek fejlesztése (62%), valamint a tanulók fejlődésének nyomon követése 
(64%). A különbség ezeken a területeken sem kiugró, kivéve a multikulturális környezetben való oktatás 
témakörét, amellyel a tanárok válaszai alapján Magyarországon csak a tanárképzések 19 százalékában 
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foglalkoztak, miközben az OECD-országokban ez az arány átlagosan 35 százalék. Ez utóbbi azonban, 
tekintve, hogy más országokban a bevándorlás és a multikulturális iskolai környezet sokkal nagyobb 
kihívást jelent, nem meglepő adat.

Ha megvizsgáljuk, hogy az előbb felsorolt négy terület súlya mennyit nőtt az elmúlt években, ha-
tározottan pozitív tendencia rajzolódik ki (6. ábra). A TALIS adatai alapján ugyanis áttekinthető, hogy 
a szóban forgó területek milyen arányban kaptak helyet azoknak a pedagógusoknak a képzésében, 
akik a vizsgálat előtti (vagyis 2018 előtti) öt évben szerezték a diplomájukat. A multikulturális környe-
zetben való tanítás a kezdő tanárok 31 százaléka esetében, az IKT-eszközök tanítási célú használata 
79 százalékuk, a tantárgyakon átívelő képességek fejlesztése (pl. problémamegoldás) 73  százalékuk, 
a tanulók fejlődésének nyomon követése pedig 76 százalékuk esetében volt a tanárképzési program 
része. Az adatok alapján az látszik, hogy az IKT-eszközök pedagógiai célú használata szignifikán-
san nagyobb hangsúlyt kap az elmúlt évek tanárképzésében, mint korábban, azaz a tanárképzés 
alkalmazkodott az IKT elterjedéséhez és a leendő tanárokat igyekszik felkészíteni az új kihívásokra.

A	tanárok	felkészültsége	a	tanításra
A TALIS azt is vizsgálta, hogy a tanárok a képzésük részét képező tudás- és képességterületeken 
mennyire érzik felkészültnek magukat. Ehhez egy négyfokú skálát alkalmaztak (egyáltalán nem, 
bizonyos mértékben, jól, nagyon jól), és a válaszokat aszerint csoportosították, hogy a pedagógusok 
mekkora hányada választotta az utóbbi két kategóriát. Az adatok alapján Magyarországon a tanárok 
több mint 90 százaléka felkészültnek érzi magát a szaktárgy tartalmi elemei, a tanított tárgy peda-
gó giája, az általános pedagógiai ismeretek, valamint a tantárgyhoz kapcsolódó tanítási gyakorlat 
tekintetében. A felkészültség tekintetében érdemes azt is hangsúlyozni, hogy a magyar tanárok 
a 10 vizsgált terület közül 9 esetben szignifikánsan nagyobb arányban mondták magukat jól vagy 
na gyon jól felkészültnek, mint az OECD-országokban átlagosan (7. ábra). Az egyetlen terület, ahol a 
felkészültség megítélése tekintetében nincs különbség hazánk és a fejlett gazdaságú országok átlag-
eredménye között, az a multikulturális környezetben való oktatás.

részvétel	szakmai	fejlődést	elősegítő	tevékenységekben
A tanítók, tanárok rendszeres szakmai továbbképzése az oktatási rendszerek fontos eleme, amelyre a 
legtöbb ország oktatáspolitikája nagy hangsúlyt fektet. A 21. században talán fontosabb, mint valaha, 
hogy a tanárok olyan szakmai és pedagógiai tudással rendelkezzenek, amelynek a segítségével a 
tanulók egyéni szükségleteihez képesek igazítani a tananyagot. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb 
jelentőségük van az információtechnológiai ismereteknek, amelyek egyrészt a tananyagok részévé 
válnak, másrészt a technikai eszközök széles körben alkalmazhatók a hatékony tanulási környezet 
kialakítása során (Ertmer 2003; Darling-Hammond 2006). 

A TALIS tágan értelmezte a szakmai fejlődést elősegítő tevékenységek körét. A vizsgálatban 
arról kérdezték a pedagógusokat, hogy szakmai fejlődésük érdekében részt vettek-e az alábbi tevé-
kenységek valamelyikében a vizsgálatot megelőző 12 hónap során: 

•	 részvétel személyesen tanfolyamon/szemináriumon,
•	 részvétel online tanfolyamon/szemináriumon,
•	 részvétel oktatási konferencián, ahol a tanárok, az igazgatók és/vagy a kutatók bemutatják 

kutatási eredményeiket, vagy megvitatnak oktatási kérdéseket,
•	 részvétel szakmai képesítés megszerzésére irányuló programban,
•	 óralátogatás más iskolákban,
•	 látogatás üzleti helyszíneken, állami szervezeteknél vagy nem kormányzati szervezeteknél,
•	 óralátogatás és/vagy önértékelés és tanácsadás egy hivatalos iskolai eljárás részeként,
•	 részvétel olyan, tanárokból álló hálózatban, amelyet kifejezetten a tanárok szakmai fejlődése 

érdekében hoztak létre,
•	 szakirodalom olvasása,
•	 részvétel egyéb szakmai továbbképzésen.
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E megközelítés szerint a vizsgálatban részt vevő OECD-országokban a tanároknak átlagosan 94,5 szá-
zaléka vett részt szakmai továbbképzésen a kérdőíves felmérést megelőző egy év során (8. ábra). 
Magyarországon pontosan ugyanezt az arányt látjuk, és az adatok arra is rávilágítanak, hogy a 
továbbképzéseken részt vevők között nincs különbség a nemek, az életkori csoportok és a tanítási ta-
pasztalat alapján, illetve aszerint sem, hogy állami vagy magániskolában, kistelepülésen (300 fő alatti 
lakos), városi környezetben (3000–100 000 fő közötti lakos) vagy nagyvárosi környezetben (100 000 fő 
feletti lakos) tanítanak-e. A válaszok alapján az is kiderült, hogy hazánkban egy 5–8. évfolyamon 
tanító tanár évente átlagosan négy különböző típusú, szakmai fejlődést segítő tevékenységben vesz 
részt (8. táblázat). A nemzetközi és a magyarországi adatok egyértelműen visszaigazolják, hogy az 
oktatási rendszerek nagy hangsúlyt fektetnek a szakmai továbbképzésekre, fejlesztésekre. Vannak 
olyan országok, mint például Litvánia, ahol a továbbképzéseket központilag előírt módon, a tanári 
pályán maradás, illetve az előléptetés feltételeként szükséges teljesíteni (Scheerens 2010). Ugyanakkor 
vannak olyan országok is (pl. Szingapúr), ahol nem kötelező a részvétel a továbbképzéseken, de a 
tanárok számára törvényben biztosítanak egy időkeretet, amelyet képzésekre vagy tanári együttmű-
ködésre fordíthatnak (Bautista et al. 2015). Mint látjuk, mind a két megközelítés eredményes lehet, 
hiszen az említett két oktatási rendszer a 8. ábra felső negyedében szerepel.

A	szakmai	fejlődést	elősegítő	tevékenységek	típusai
A 9. táblázat azt mutatja meg, hogy a tanárok a TALIS által nevesített formális (konferenciák, szemi-
náriumok) és informális (szakirodalom feldolgozása, szakmai hálózatban, szervezetben való részvétel) 
fejlődési lehetőségek közül melyeken vettek részt legnagyobb arányban. Látható, hogy az OECD-
országok ban a tanároknak átlagosan 76 százaléka vett részt személyesen valamilyen tanfolyamon 
vagy szemináriumon, 72 százalékuk pedig szakirodalmat olvasott a kérdőíves vizsgálatot megelőző 
egy év során. A szakmai fejlődést támogató többi tevékenység kevésbé volt népszerű, ezeken a taná-
roknak kevesebb mint a fele vett részt.

Magyarországon a szakirodalom feldolgozása volt a legnépszerűbb szakmai készségeket fej-
lesztő tevékenység, melyben a tanároknak majdnem 90 százaléka vett részt. Ezt követte a személyes 
részvétel továbbképzéseken, ez a pedagógusok 61 százalékára volt jellemző. Érdemes még kiemelni a 
hivatalos iskolai eljárások részeként végzett óralátogatásokat, illetve az önértékeléseket, amelyekben 
a tanárok 51 százaléka vett részt. 

Árnyalja a képet, ha megvizsgáljuk a szakmai továbbképzések, fejlesztő tevékenységek tartalmát. 
A TALIS arra kérte a tanárokat, jelöljék meg, hogy tevékenységeik a kérdőívben felsorolt témakörök 
közül melyeket érintettek (10. táblázat). Az OECD-országok esetében a szakmai fejlődést segítő tevé-
kenységek fókuszában a tananyaghoz és a tantárgyi területhez tartozó tudás, valamint a tanulói tel-
jesítmények értékelése állt. A szóban forgó országokban a tanárok 76 százalékának szakmai fejlődést 
segítő tevékenységei tartalmazták a tantárgyi területhez kapcsolódó tudásanyag mélyítését szolgáló 
elemeket. 73 százalékuk esetében a tantárgyi terület tanításához kapcsolódó pedagógiai kompetenciák 
fejlesztése, 65 százalékuknál a tanulói teljesítménymérések gyakorlati kérdései, szintén 65 százalékuk 
esetében pedig a tananyag ismeretének fejlesztése megjelent a mérést megelőző 12 hónap szakmai 
fejlődést segítő tevékenységeinek témái között. Ezek mellett jelentős fejlesztési területnek bizonyult az 
információtechnológiai ismeretek köre, valamint a tanulói viselkedés és tanulásszervezés kérdésköre; 
e témakörök a tanárok 60, illetve 50 százalékának szakmai fejlődést segítő tevékenységeiben jelentek 
meg. A további vizsgált területek (pl. az individualizált oktatás megközelítései, tantárgyakon átívelő 
készségek fejlesztése) csak a tanárok kevesebb mint felének a képzéseiben, formális és informális 
fejlesztő foglalkozásaiban jelentek meg.

Hazánkban a szakmai készségeket fejlesztő tevékenységek tartalmát tekintve hasonló arányokat 
láthatunk, mint az OECD-országoknál, de találunk olyan tartalmi elemeket is, amelyek szignifikánsan 
nagyobb vagy kisebb hangsúlyt kaptak a szakmai fejlődésben. Magyarországon a tanárok és a szülő k 
közötti együttműködés, valamint az iskolai szervezés és adminisztráció kérdésköre (53, illetve 51 szá-
zalék) sokkal inkább előtérbe került, mint ahogy az az OECD-országok átlagában megfigyelhető 
(35, illetve 22 százalék). Ezzel párhuzamosan a tanulói teljesítményértékelések és az individuali-
zált, személyre szabott oktatás kérdésköre (53, illetve 30 százalék) kisebb hangsúlyt kapott, mint az 
OECD-országokban átlagosan (65, illetve 47 százalék). Az eltérések ellenére Magyarországon is igaz, 
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hogy a szakmai fejlesztő tevékenységek tartalmi elemei között dominánsan jelen van a tantárgyi 
területhez tartozó szaktudás és a pedagógiai kompetenciák fejlesztése, e témaköröket ugyanis a 
tanárok négyötödének tevékenységei tartalmazták. A szaktárgyi és pedagógiai célú képzések magas 
aránya valószínűleg azzal függ össze, hogy az egyes oktatási rendszerekben végbemenő reformok 
jellemzően egy-egy tantárgy tanítási gyakorlatára vagy a tananyag átdolgozására irányulnak, és így 
maguk generálják az említett területeken való fejlődés igényét (Avalos 2011).

A	szakmai	továbbképzéseken	fejlesztendő	területek
A TALIS a szakmai fejlődés témaköréhez kapcsolódóan megvizsgálta a tanárok igényeit, szükségleteit 
is (11. táblázat). Az erre vonatkozó kérdésnél a válaszadók megjelölhették, hogy milyen mértékben 
van szükségük szakmai fejlődésre a felsorolt területeken (nincs rá szüksége, kismértékben, közepes 
mértékben, nagymértékben). A válaszok alapján az OECD-országokban az 5–8. évfolyamon tanító 
tanárok leginkább a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával, az információs és kommunikációs 
technológiák tanítási célú felhasználásával, valamint a multikulturális környezetben való tanítással 
kapcsolatban érzik a szakmai fejlődés szükségességét. A felsoroltakat a tanárok 22, 18, illetve 15 
százaléka jelölte meg nagymértékben fejlesztendő készség-, illetve tudásterületnek. Érdekességként 
kiemelhető, hogy a latin-amerikai országokban a sajátos nevelési igényű tanulók tanításához kapcso-
lódó továbbképzések iránt mutatkozik a legnagyobb igény: Mexikóban, Kolumbiában és Brazíliában 
a tanárok több mint fele ezen a területen szeretne leginkább fejlődni. Ha a vizsgált területekkel 
kapcsolatos arányokat összegezzük, akkor látható, hogy a fejlődés igényét a legnagyobb arányban az 
ázsiai oktatási rendszerekben (Vietnam, Japán, Sanghaj), legkisebb arányban pedig az angol nyelvű 
országokban (Ausztrália, Egyesült Államok, Anglia, Új-Zéland, Alberta-Kanada) jelezték. 

A magyar tanárok az OECD-országok átlagához hasonló arányban jelölték meg a fejlesztendő 
területeket. Hazánkban is azokra a továbbképzésekre van a legnagyobb igény, amelyek a sajátos 
nevelési igényű tanulók oktatásához, illetve az infokommunikációs technológiák pedagógiai célú 
felhasználásához kapcsolódnak, 5 tanár közül 1 ezeken a területeken szeretne nagymértékben fejlőd-
ni. Érdemes azt is kiemelni, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos továbbképzéseket 
igénylők aránya 2008 és 2018 között a felére csökkent (42 százalékról 22 százalékra), amiben minden 
bizonnyal szerepe volt az elmúlt évek továbbképzési programjainak. Ugyanakkor a 2018-as felmérés 
eredményei alapján a 30 évesnél fiatalabb tanárok 40, az 50 évesnél idősebb tanárok 19 százaléka sze-
retne fejlődni ezen a területen. Magyarországon a legkevésbé fejlesztendő területnek a szaktantárgy 
tananyagának ismerete, valamint az iskolai szervezés és adminisztráció kérdésköre bizonyult, a 
tanárok mindössze 5 százaléka érzi nagy szükségét annak, hogy e két területen képezze magát.
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ábrák,	táblázatok
2. táblázat: A tanárok nemek szerinti megoszlása 

A női tanárok aránya

Összesen

Az iskola elhelyezkedése Az iskola fenntartója
Község 

 (3000 vagy ke-
vesebb lakos)

Város 
 (3000–100 000 

lakos)

Nagyváros  
(100 000 vagy 
több lakos)

Város-község 
különbség

Állam vagy 
önkormányzat

Egyház,  
alapítvány stb.

Nem állami - 
állami 

különbség
% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H.

Anglia 64,4 (1,0) 58,5 (4,3) 64,9 (1,4) 64,9 (1,7) 6,5 (4,7) 65,5 (1,5) 63,8 (1,3) –1,7 (1,9)
Argentína (Buenos Aires) 68,5 (1,6) a a a a 68,6 (1,6) a a 66,4 (3,1) 70,0 (1,8) 3,6 (3,6)
Ausztrália* 62,1 (1,0) 70,8 (5,7) 61,7 (2,1) 62,5 (1,1) –8,3 (5,9) 63,1 (1,3) 62,0 (1,6) –1,1 (2,2)
Ausztria 70,5 (0,7) 74,0 (1,8) 71,3 (1,0) 68,1 (1,1) –5,8 (1,9) 71,0 (0,7) 67,1 (2,5) –3,9 (2,5)
Belgium 69,5 (0,8) 64,3 (2,7) 71,2 (0,9) 64,7 (1,7) 0,4 (3,2) 67,9 (1,3) 70,4 (1,1) 2,5 (1,8)
Belgium (flamand) 70,2 (1,0) a a 71,5 (1,1) 62,0 (2,7) a a 67,4 (1,8) 70,9 (1,3) 3,5 (2,4)
Brazília 69,0 (1,4) 72,1 (4,8) 68,5 (2,4) 68,8 (1,6) –3,4 (5,1) 69,8 (1,7) 65,6 (2,6) –4,2 (3,1)
Bulgária 79,5 (0,9) 77,2 (2,2) 78,6 (1,5) 83,0 (1,1) 5,8 (2,5) 79,4 (0,9) a a a a
Chile 64,6 (1,3) 66,5 (2,8) 62,4 (2,7) 64,8 (1,5) –1,7 (3,2) 64,0 (1,7) 64,4 (1,9) 0,5 (2,5)
Ciprus 73,6 (1,0) 72,1 (1,8) 73,3 (1,2) 74,4 (2,2) 2,3 (2,9) 74,2 (0,9) 71,6 (2,8) –2,6 (3,0)
Csehország 76,4 (0,7) 76,9 (2,1) 75,7 (1,0) 77,6 (1,4) 0,7 (2,5) 76,8 (0,8) 68,8 (3,3) –8,0 (3,4)
Dánia 60,1 (1,0) 61,9 (2,5) 60,8 (1,3) 55,9 (2,4) –6,0 (3,4) 60,4 (1,1) 59,8 (2,9) –0,6 (3,0)
Dél-afrikai Köztársaság 59,8 (1,7) 59,7 (3,5) 59,4 (2,7) 60,7 (2,3) 1,0 (4,2) 60,2 (1,7) 60,3 (5,0) 0,1 (5,3)
Egyesült Államok 65,8 (1,3) 63,5 (5,0) 65,8 (1,4) 66,5 (2,7) 3,0 (5,7) 65,5 (1,3) 68,2 (4,2) 2,7 (4,4)
Egyesült Arab Emírségek 62,2 (0,4) 50,0 (0,6) 54,2 (0,6) 66,0 (0,7) 16,1 (0,9) 52,2 (0,3) 68,9 (0,8) 16,7 (0,8)
Észtország 83,8 (0,6) 82,0 (1,1) 85,0 (0,7) 84,3 (1,4) 2,2 (1,8) 83,9 (0,6) 81,5 (3,2) –2,4 (3,2)
Finnország 69,8 (0,7) 68,4 (1,8) 69,7 (0,9) 70,7 (1,2) 2,3 (2,2) 69,9 (0,7) 69,5 (3,2) –0,4 (3,4)
Franciaország 65,3 (0,9) 63,2 (2,5) 65,3 (1,1) 66,0 (1,9) 2,8 (3,1) 64,1 (1,0) 68,7 (1,9) 4,5 (2,1)
Grúzia 83,3 (1,2) 76,5 (2,1) 90,9 (1,3) 93,4 (1,0) 16,8 (2,4) 83,6 (1,2) 89,5 (3,1) 5,9 (3,4)
Hollandia 53,2 (1,0) a a 52,4 (1,2) 55,9 (2,0) a a a a a a a a
Horvátország 78,2 (0,6) 76,1 (1,5) 78,5 (0,9) 81,3 (1,4) 5,2 (2,0) 78,6 (0,7) a a a a
Izland 73,3 (1,3) 75,1 (2,3) 70,6 (2,1) a a a a 71,8 (1,5) a a a a
Izrael 75,5 (1,2) a a 75,7 (1,9) 80,2 (1,8) a a a a a a a a
Japán 42,2 (0,8) a a 41,3 (1,5) 42,8 (1,0) a a 43,3 (0,8) 33,6 (4,3) –9,7 (4,5)
Kanada (Alberta)* 63,5 (2,3) 59,4 (7,0) 66,6 (4,3) 63,2 (2,3) 3,8 (6,2) 63,8 (1,7) a a a a
Kazahsztán 75,9 (0,6) 70,5 (1,1) 79,3 (1,4) 83,4 (0,8) 12,9 (1,4) 75,9 (0,6) 82,8 (2,0) 6,9 (2,2)
Kína (Sanghaj) 73,7 (0,6) a a 69,3 (1,3) 75,7 (0,7) a a 73,7 (0,7) 73,9 (1,6) 0,3 (1,7)
Kolumbia 55,4 (1,6) 53,7 (5,1) 47,6 (3,3) 57,3 (1,6) 3,6 (5,4) 52,9 (2,1) 58,1 (2,7) 5,2 (3,3)
Koreai Köztársaság 67,3 (1,1) a a 57,9 (3,4) 70,0 (1,2) a a 72,3 (1,1) 42,5 (3,1) –29,8 (3,2)
Lettország 89,2 (0,7) 90,1 (1,1) 89,1 (1,1) 88,3 (1,8) –1,8 (2,1) 89,7 (0,6) a a a a
Litvánia 84,9 (0,5) 83,7 (0,9) 85,7 (0,7) 84,8 (1,2) 1,0 (1,5) 85,0 (0,5) a a a a
Magyarország 79,1 (0,7) 76,2 (1,9) 79,6 (0,9) 82,0 (1,5) 5,9 (2,4) 79,0 (0,7) 82,1 (1,8) 3,0 (1,9)
Málta 69,7 (1,9) a a 69,0 (2,1) a a a a 67,9 (2,3) 69,8 (3,9) 1,8 (4,5)
Mexikó 56,6 (1,0) 46,9 (3,3) 56,9 (1,5) 57,7 (1,5) 10,7 (3,7) 56,2 (1,1) 58,0 (2,8) 1,8 (3,0)
Norvégia 63,8 (0,9) 60,9 (2,4) 64,5 (1,2) 66,1 (1,9) 5,2 (3,0) 64,0 (1,0) 62,3 (4,4) –1,6 (4,5)
Olaszország 78,1 (0,9) 74,9 (2,6) 77,6 (1,1) 80,4 (1,4) 5,5 (2,8) 78,1 (0,9) 74,6 (5,6) –3,5 (5,7)
Oroszország 85,0 (0,8) 80,6 (1,9) 85,8 (1,3) 88,2 (0,9) 7,6 (2,2) 84,9 (0,8) a a a a
Portugália 73,7 (0,7) 72,2 (4,1) 73,4 (0,7) 75,9 (2,3) 3,7 (4,6) 74,6 (0,7) 66,2 (3,0) –8,4 (3,1)
Románia 73,0 (0,8) 71,5 (2,3) 70,7 (0,9) 78,5 (1,5) 7,0 (2,7) 73,0 (0,8) a a a a
Spanyolország 61,8 (1,3) 64,7 (4,8) 61,7 (1,9) 62,3 (1,1) –2,4 (4,8) 64,3 (0,7) 55,3 (3,6) –9,0 (3,7)
Svédország 65,8 (1,2) 66,6 (3,3) 66,3 (1,3) 65,1 (2,5) –1,5 (4,3) 66,7 (1,4) 62,5 (2,6) –4,2 (2,9)
Szaúd-Arábia 52,4 (1,0) 61,4 (4,9) 41,2 (9,1) 52,4 (2,9) –9,0 (6,4) 52,5 (1,4) a a a a
Szingapúr 63,6 (0,9) a a a a 63,7 (0,9) a a 64,0 (0,9) 61,2 (4,4) –2,8 (4,6)
Szlovákia 82,1 (0,7) 82,2 (1,6) 81,8 (0,9) 83,2 (1,9) 1,0 (2,5) 82,5 (0,8) 79,8 (1,9) –2,7 (2,0)
Szlovénia 79,0 (1,0) 77,0 (1,6) 82,1 (1,5) 72,0 (2,5) –5,0 (2,8) 79,2 (1,1) a a a a
Tajvan 68,6 (0,6) 63,2 (1,9) 65,8 (1,1) 71,6 (1,0) 8,3 (2,2) 69,5 (0,6) 60,4 (2,7) –9,0 (2,8)
Törökország 55,8 (1,0) 47,6 (3,3) 53,1 (1,9) 59,8 (1,0) 12,3 (3,2) 54,7 (1,1) 68,0 (3,5) 13,3 (3,6)
Új-Zéland 65,4 (1,5) 81,9 (6,3) 66,6 (1,9) 62,2 (2,1) –19,6 (6,8) 65,5 (1,6) 63,0 (6,8) –2,5 (7,0)
Vietnam 66,4 (1,0) 62,5 (1,6) 68,1 (1,8) 79,1 (2,0) 16,6 (2,5) 66,4 (1,0) 61,9 (3,2) –4,5 (3,4)
OECD-átlag 68,3 (0,2) 69,0 (0,7) 67,9 (0,3) 68,5 (0,3) 0,7 (0,8) 68,8 (0,2) 64,6 (0,7) –2,3 (0,7)
EU-átlag 69,1 (0,3) 68,4 (1,2) 69,1 (0,4) 70,2 (0,5) 2,6 (1,3) 70,4 (0,3) 67,0 (1,3) –2,5 (1,3)
TALIS-átlag 69,2 (0,2) 68,9 (0,5) 68,6 (0,3) 70,5 (0,2) 2,7 (0,6) 69,3 (0,2) 66,3 (0,6) –1,2 (0,6)

A tanárok és az intézményvezetők válaszai alapján.
A statisztikailag szignifikáns értékeket vastagított számok jelölik a táblázatban.
* Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az egyes csoportokba tartozók aránya közötti különbség megbízhatóan összehasonlító legyen.
a Nem áll rendelkezésre adat.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.17.
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3. táblázat: A tanárok életkori jellemzői 
A tanárok életkora A tanárok életkori megoszlása

Átlagéletkor Szórás Percentilis

Különbség  
a 90. és 

a 10. decilis 
között

30 évesnél 
fiatalabb 30–49 éves 50 éves vagy 

idősebb

Átlag S.H. S.D. S.H. 10. S.H. 50. S.H. 90. S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 39,5 (0,2) 10,0 (0,1) 27,0 (0,7) 38,0 (1,0) 54,0 (0,0) 27,0 (0,7) 19,1 (0,9) 62,4 (1,1) 18,5 (0,8)
Argentína (Buenos Aires) 43,9 (0,3) 10,1 (0,1) 30,0 (1,0) 44,0 (1,1) 57,0 (1,2) 27,0 (1,3) 9,7 (0,8) 54,1 (1,4) 36,2 (1,5)
Ausztrália 42,1 (0,2) 11,7 (0,1) 27,0 (0,5) 42,0 (1,1) 58,0 (1,4) 31,0 (1,6) 18,4 (0,8) 51,8 (1,1) 29,9 (0,9)
Ausztria 44,9 (0,2) 11,9 (0,1) 27,0 (1,2) 46,0 (1,4) 60,0 (0,0) 33,0 (1,2) 15,7 (0,7) 40,5 (0,8) 43,8 (0,8)
Belgium 39,6 (0,2) 10,8 (0,1) 26,0 (0,0) 38,0 (0,0) 56,0 (0,0) 30,0 (0,0) 21,4 (0,7) 56,7 (0,8) 21,9 (0,7)
Belgium (flamand) 39,4 (0,3) 10,8 (0,1) 26,0 (0,0) 38,0 (0,0) 56,0 (0,3) 30,0 (0,3) 21,7 (1,0) 56,3 (1,1) 22,0 (1,0)
Brazília 42,0 (0,3) 9,7 (0,1) 29,0 (1,3) 42,0 (1,2) 55,0 (0,6) 26,0 (1,3) 10,1 (0,9) 66,6 (1,2) 23,3 (1,3)
Bulgária 48,9 (0,3) 10,2 (0,2) 34,0 (0,9) 50,0 (0,4) 61,0 (0,2) 27,0 (0,9) 5,6 (0,5) 43,5 (1,1) 51,0 (1,2)
Chile 40,6 (0,4) 11,8 (0,2) 27,0 (0,0) 38,0 (1,0) 58,0 (0,3) 31,0 (0,3) 21,2 (1,2) 51,9 (1,3) 26,9 (1,4)
Ciprus 44,9 (0,2) 9,6 (0,1) 34,0 (1,4) 43,0 (0,2) 59,0 (0,6) 25,0 (1,4) 3,9 (0,5) 61,5 (1,0) 34,7 (0,9)
Csehország 45,1 (0,2) 10,8 (0,1) 30,0 (0,3) 45,0 (0,8) 59,0 (0,3) 29,0 (0,5) 9,4 (0,6) 53,4 (1,1) 37,1 (1,1)
Dánia 44,4 (0,3) 10,5 (0,1) 30,0 (0,4) 44,0 (0,6) 59,0 (0,3) 29,0 (0,5) 8,8 (0,8) 58,5 (1,2) 32,7 (1,3)
Dél-afrikai Köztársaság 42,7 (0,4) 11,1 (0,2) 27,0 (0,3) 45,0 (0,6) 56,0 (0,4) 29,0 (0,6) 17,1 (1,1) 50,5 (1,8) 32,4 (1,9)
Egyesült Államok 43,1 (0,5) 11,1 (0,2) 28,0 (1,0) 43,0 (1,0) 58,0 (0,5) 30,0 (1,1) 12,3 (1,5) 56,6 (1,8) 31,0 (2,9)
Egyesült Arab Emírségek 39,3 (0,1) 8,5 (0,1) 29,0 (0,0) 39,0 (1,4) 51,0 (0,3) 22,0 (0,3) 12,3 (0,5) 74,8 (0,6) 12,9 (0,4)
Észtország 49,1 (0,3) 11,8 (0,1) 32,0 (1,0) 51,0 (1,2) 63,0 (1,2) 31,0 (1,8) 7,1 (0,6) 39,3 (1,0) 53,7 (1,0)
Finnország 44,8 (0,2) 9,9 (0,1) 31,0 (0,2) 45,0 (0,3) 58,0 (0,4) 27,0 (0,4) 6,9 (0,6) 57,8 (1,0) 35,3 (0,9)
Franciaország 43,0 (0,3) 9,9 (0,1) 30,0 (0,5) 43,0 (0,0) 57,0 (0,0) 27,0 (0,5) 9,4 (0,7) 63,4 (0,9) 27,2 (1,0)
Grúzia 50,4 (0,3) 12,0 (0,2) 33,0 (1,2) 51,0 (0,5) 66,0 (0,0) 33,0 (1,2) 3,9 (0,4) 42,6 (1,0) 53,5 (1,0)
Hollandia 42,9 (0,4) 11,7 (0,2) 28,0 (0,5) 42,0 (0,7) 60,0 (0,5) 32,0 (0,7) 14,5 (1,1) 53,4 (1,5) 32,2 (1,3)
Horvátország 42,1 (0,3) 10,0 (0,1) 30,0 (0,2) 40,0 (0,4) 57,0 (0,6) 27,0 (0,6) 8,4 (0,6) 67,3 (1,2) 24,3 (1,2)
Izland 46,2 (0,3) 10,5 (0,2) 33,0 (0,3) 45,0 (1,3) 61,0 (1,0) 28,0 (1,0) 4,7 (0,6) 57,4 (1,4) 37,8 (1,4)
Izrael 42,4 (0,3) 10,5 (0,2) 29,0 (1,3) 42,0 (0,2) 57,0 (0,0) 28,0 (1,3) 11,9 (0,9) 61,5 (1,1) 26,5 (1,0)
Japán 42,0 (0,2) 12,0 (0,1) 26,0 (0,0) 42,0 (0,8) 58,0 (1,2) 32,0 (1,2) 21,0 (0,8) 46,2 (1,0) 32,8 (0,9)
Kanada (Alberta) 40,2 (0,4) 10,1 (0,2) 27,0 (0,0) 40,0 (0,9) 54,0 (0,6) 27,0 (0,6) 18,1 (1,5) 61,5 (1,6) 20,4 (1,5)
Kazahsztán 40,9 (0,2) 11,2 (0,1) 26,0 (0,0) 40,0 (0,8) 56,0 (0,3) 30,0 (0,3) 18,4 (0,8) 54,7 (0,9) 26,9 (0,8)
Kína (Sanghaj) 39,4 (0,2) 8,7 (0,1) 27,0 (0,6) 39,0 (1,3) 51,0 (0,0) 24,0 (0,6) 16,9 (0,8) 68,3 (0,7) 14,7 (0,6)
Kolumbia 44,3 (0,4) 10,6 (0,2) 30,0 (0,4) 45,0 (1,2) 58,0 (1,3) 28,0 (1,4) 9,1 (0,9) 56,7 (1,6) 34,3 (1,6)
Koreai Köztársaság 43,4 (0,3) 9,5 (0,1) 30,0 (0,6) 43,0 (1,3) 56,0 (1,1) 26,0 (1,1) 9,4 (0,9) 57,0 (1,1) 33,6 (1,1)
Lettország 48,4 (0,3) 11,3 (0,3) 31,0 (1,5) 50,0 (0,5) 62,0 (1,2) 31,0 (2,0) 7,9 (1,0) 40,9 (1,3) 51,2 (1,3)
Litvánia 49,9 (0,2) 9,7 (0,1) 36,0 (0,9) 52,0 (0,9) 61,0 (0,0) 25,0 (0,9) 2,8 (0,5) 40,5 (0,9) 56,7 (0,9)
Magyarország 47,6 (0,2) 9,7 (0,1) 34,0 (0,2) 49,0 (0,4) 60,0 (0,2) 26,0 (0,3) 4,5 (0,4) 47,9 (0,9) 47,7 (1,0)
Málta 36,8 (0,4) 9,9 (0,2) 25,0 (0,0) 35,0 (0,7) 51,0 (0,5) 26,0 (0,5) 28,6 (2,4) 59,2 (2,4) 12,2 (0,8)
Mexikó 41,7 (0,3) 10,2 (0,2) 28,0 (1,0) 41,0 (1,1) 55,0 (1,3) 27,0 (1,4) 12,7 (0,8) 62,3 (1,3) 25,0 (1,2)
Norvégia 43,8 (0,3) 11,2 (0,1) 29,0 (1,0) 43,0 (0,5) 60,0 (0,4) 31,0 (1,1) 12,5 (0,7) 57,5 (0,9) 29,9 (1,0)
Olaszország 48,6 (0,2) 10,1 (0,1) 35,0 (0,6) 49,0 (0,0) 62,0 (0,0) 27,0 (0,6) 3,5 (0,4) 48,2 (0,9) 48,4 (0,9)
Oroszország 46,3 (0,3) 11,9 (0,2) 29,0 (0,2) 47,0 (0,3) 62,0 (0,7) 33,0 (0,7) 10,9 (0,8) 47,3 (1,2) 41,9 (1,1)
Portugália 48,7 (0,2) 7,5 (0,1) 39,0 (0,4) 49,0 (0,0) 58,0 (1,2) 19,0 (1,3) 0,7 (0,2) 52,4 (1,2) 46,9 (1,2)
Románia 43,0 (0,3) 10,4 (0,2) 30,0 (0,2) 42,0 (0,0) 58,0 (1,1) 28,0 (1,1) 9,0 (0,8) 64,7 (1,0) 26,2 (1,1)
Spanyolország 45,6 (0,2) 9,0 (0,1) 34,0 (0,7) 46,0 (0,7) 57,0 (1,0) 23,0 (1,3) 4,1 (0,3) 59,5 (0,9) 36,4 (0,9)
Svédország 45,7 (0,2) 10,4 (0,1) 32,0 (0,3) 45,0 (0,0) 60,0 (0,0) 28,0 (0,3) 6,8 (0,5) 57,3 (0,9) 36,0 (0,9)
Szaúd-Arábia 37,8 (0,3) 7,7 (0,1) 28,0 (1,0) 38,0 (0,2) 47,0 (0,3) 19,0 (1,0) 14,4 (1,0) 80,2 (1,0) 5,5 (0,6)
Szingapúr 37,7 (0,2) 9,7 (0,2) 27,0 (0,0) 36,0 (0,0) 51,0 (0,7) 24,0 (0,7) 23,3 (0,8) 64,4 (1,0) 12,3 (0,6)
Szlovákia 44,4 (0,2) 10,3 (0,1) 30,0 (1,0) 43,0 (1,1) 59,0 (0,2) 29,0 (1,0) 8,2 (0,6) 58,7 (0,9) 33,0 (0,9)
Szlovénia 45,8 (0,3) 9,5 (0,1) 33,0 (0,8) 45,0 (1,1) 59,0 (0,8) 26,0 (1,2) 3,2 (0,4) 57,8 (1,6) 39,0 (1,6)
Tajvan 41,5 (0,2) 7,9 (0,1) 31,0 (0,0) 41,0 (0,3) 52,0 (0,4) 21,0 (0,4) 6,8 (0,5) 76,0 (0,7) 17,2 (0,6)
Törökország 35,5 (0,1) 8,0 (0,1) 26,0 (0,6) 34,0 (0,4) 46,0 (1,4) 20,0 (1,4) 25,9 (0,8) 67,9 (0,9) 6,3 (0,4)
Új-Zéland 44,3 (0,3) 11,9 (0,1) 28,0 (1,0) 44,0 (0,6) 60,0 (1,2) 32,0 (1,7) 13,7 (0,8) 51,3 (1,4) 35,0 (1,4)
Vietnam 39,4 (0,2) 7,5 (0,1) 30,0 (0,3) 39,0 (0,0) 51,0 (0,8) 21,0 (0,8) 9,1 (0,7) 78,1 (1,0) 12,7 (0,9)
OECD-átlag 44,1 (0,1) 10,5 (0,0) 30,1 (0,1) 43,9 (0,2) 58,2 (0,1) 28,1 (0,2) 11,1 (0,1) 54,5 (0,2) 34,4 (0,2)
EU-átlag 44,5 (0,1) 10,0 (0,0) 31,2 (0,2) 44,3 (0,2) 58,1 (0,2) 26,9 (0,3) 9,2 (0,2) 56,4 (0,3) 34,4 (0,3)
TALIS-átlag 43,4 (0,0) 10,2 (0,0) 29,8 (0,1) 43,2 (0,1) 57,2 (0,1) 27,3 (0,1) 11,5 (0,1) 57,1 (0,2) 31,4 (0,2)

A tanárok válaszai alapján.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.1.
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1. ábra: A tanárok életkori megoszlása 
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A tanárok válaszai alapján.
Az oktatási rendszerek a tanárok átlagéletkora alapján csökkenő sorrendben szerepelnek az ábrán.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.1.
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4. táblázat: A tanárok életkori megoszlásának változása 2008 és 2018 között 
A tanárok aránya

30 évesnél fiatalabb 30–49 éves 50 éves vagy idősebb

TALIS 2008 TALIS 2018

Változás 
tíz év alatt  

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

TALIS 2008 TALIS 2018

Változás 
tíz év alatt  

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

TALIS 2008 TALIS 2018

Változás 
tíz év alatt  

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

% S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H.
Anglia a a 19,1 (0,9) a a a a 62,4 (1,1) a a a a 18,5 (0,8) a a
Ausztrália 18,2 (0,9) 18,4 (0,8) 0,2 (1,2) 49,0 (1,2) 51,8 (1,1) 2,7 (1,6) 32,8 (1,2) 29,9 (0,9) –2,9 (1,5)
Ausztria 6,6 (0,5) 15,7 (0,7) 9,0 (0,9) 52,2 (1,0) 40,5 (0,8) –11,7 (1,3) 41,1 (1,1) 43,8 (0,8) 2,7 (1,4)
Belgium (flamand) 26,7 (1,0) 21,7 (1,0) –5,1 (1,4) 49,9 (1,4) 56,3 (1,1) 6,5 (1,8) 23,4 (0,9) 22,0 (1,0) –1,4 (1,4)
Brazília 22,0 (1,2) 10,1 (0,9) –11,9 (1,6) 65,6 (1,1) 66,6 (1,2) 1,0 (1,6) 12,4 (0,6) 23,3 (1,3) 10,9 (1,4)
Bulgária 7,0 (1,0) 5,6 (0,5) –1,4 (1,2) 56,8 (1,8) 43,5 (1,1) –13,3 (2,1) 36,3 (1,4) 51,0 (1,2) 14,7 (1,9)
Chile a a 21,2 (1,2) a a a a 51,9 (1,3) a a a a 26,9 (1,4) a a
Ciprus a a 3,9 (0,5) a a a a 61,5 (1,0) a a a a 34,7 (0,9) a a
Csehország a a 9,4 (0,6) a a a a 53,4 (1,1) a a a a 37,1 (1,1) a a
Dánia 8,2 (0,7) 8,8 (0,8) 0,6 (1,1) 53,2 (1,4) 58,5 (1,2) 5,3 (1,9) 38,6 (1,2) 32,7 (1,3) –5,9 (1,7)
Egyesült Államok a a 12,3 (1,5) a a a a 56,6 (1,8) a a a a 31,0 (2,9) a a
Észtország 10,9 (0,6) 7,1 (0,6) –3,8 (0,8) 50,2 (1,1) 39,3 (1,0) –10,9 (1,4) 38,9 (1,0) 53,7 (1,0) 14,8 (1,5)
Finnország a a 6,9 (0,6) a a a a 57,8 (1,0) a a a a 35,3 (0,9) a a
Franciaország a a 9,4 (0,7) a a a a 63,4 (0,9) a a a a 27,2 (1,0) a a
Grúzia a a 3,9 (0,4) a a a a 42,6 (1,0) a a a a 53,5 (1,0) a a
Hollandia a a 14,5 (1,1) a a a a 53,4 (1,5) a a a a 32,2 (1,3) a a
Horvátország a a 8,4 (0,6) a a a a 67,3 (1,2) a a a a 24,3 (1,2) a a
Izland 13,4 (0,9) 4,7 (0,6) –8,7 (1,1) 57,0 (1,2) 57,4 (1,4) 0,4 (1,8) 29,6 (1,2) 37,8 (1,4) 8,3 (1,8)
Izrael a a 11,9 (0,9) a a a a 61,5 (1,1) a a a a 26,5 (1,0) a a
Japán a a 21,0 (0,8) a a a a 46,2 (1,0) a a a a 32,8 (0,9) a a
Kanada (Alberta) a a 18,1 (1,5) a a a a 61,5 (1,6) a a a a 20,4 (1,5) a a
Kína (Sanghaj) a a 16,9 (0,8) a a a a 68,3 (0,7) a a a a 14,7 (0,6) a a
Koreai Köztársaság 12,5 (0,9) 9,4 (0,9) –3,1 (1,2) 70,8 (1,2) 57,0 (1,1) –13,7 (1,6) 16,8 (0,9) 33,6 (1,1) 16,8 (1,5)
Lettország a a 7,9 (1,0) a a a a 40,9 (1,3) a a a a 51,2 (1,3) a a
Litvánia 8,6 (0,7) 2,8 (0,5) –5,8 (0,8) 53,8 (1,0) 40,5 (0,9) –13,2 (1,3) 37,6 (1,1) 56,7 (0,9) 19,1 (1,4)
Magyarország 12,4 (1,3) 4,5 (0,4) –8,0 (1,4) 59,5 (1,0) 47,9 (0,9) –11,6 (1,4) 28,1 (1,2) 47,7 (1,0) 19,6 (1,6)
Málta 32,7 (1,6) 28,6 (2,4) –4,1 (2,9) 49,1 (1,7) 59,2 (2,4) 10,1 (3,0) 18,2 (1,3) 12,2 (0,8) –6,0 (1,6)
Mexikó 14,8 (1,2) 12,7 (0,8) –2,1 (1,4) 63,1 (1,3) 62,3 (1,3) –0,8 (1,9) 22,2 (1,2) 25,0 (1,2) 2,8 (1,7)
Norvégia 9,2 (0,8) 12,5 (0,7) 3,3 (1,0) 50,9 (1,2) 57,5 (0,9) 6,7 (1,5) 40,0 (1,4) 29,9 (1,0) –10,0 (1,7)
Olaszország 2,5 (0,3) 3,5 (0,4) 0,9 (0,4) 45,9 (1,1) 48,2 (0,9) 2,3 (1,4) 51,6 (1,1) 48,4 (0,9) –3,2 (1,4)
Oroszország* a a 10,9 (0,8) a a a a 47,3 (1,2) a a a a 41,9 (1,1) a a
Portugália 7,8 (0,6) 0,7 (0,2) –7,1 (0,6) 76,3 (1,1) 52,4 (1,2) –23,9 (1,6) 15,9 (1,2) 46,9 (1,2) 31,0 (1,7)
Románia a a 9,0 (0,8) a a a a 64,7 (1,0) a a a a 26,2 (1,1) a a
Spanyolország 6,6 (0,5) 4,1 (0,3) –2,5 (0,6) 63,5 (1,1) 59,5 (0,9) –4,0 (1,4) 29,9 (1,3) 36,4 (0,9) 6,5 (1,6)
Svédország a a 6,8 (0,5) a a a a 57,3 (0,9) a a a a 36,0 (0,9) a a
Szingapúr a a 23,3 (0,8) a a a a 64,4 (1,0) a a a a 12,3 (0,6) a a
Szlovákia 16,1 (1,0) 8,2 (0,6) –7,9 (1,2) 48,4 (1,2) 58,7 (0,9) 10,3 (1,5) 35,5 (1,1) 33,0 (0,9) –2,4 (1,4)
Szlovénia 11,1 (0,7) 3,2 (0,4) –7,9 (0,8) 64,6 (0,9) 57,8 (1,6) –6,7 (1,8) 24,4 (0,8) 39,0 (1,6) 14,6 (1,8)
Törökország 43,9 (2,1) 25,9 (0,8) –18,1 (2,2) 49,7 (2,1) 67,9 (0,9) 18,2 (2,3) 6,4 (0,7) 6,3 (0,4) –0,1 (0,8)
Új-Zéland a a 14,6 (0,9) a a a a 49,9 (1,3) a a a a 35,5 (1,2) a a

A tanárok válaszai alapján.
A statisztikailag szignifikáns értékeket vastagított számok jelölik a táblázatban.
* Moszkva adatai nem szerepelnek a 2018-as vizsgálatban.
a Nem áll rendelkezésre adat.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.4.
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5. táblázat: A tanári pálya választásának okai 

A választás szempontjai

Azon tanárok aránya, akiknek a tanári pálya választásakor viszonylag fontosak vagy nagyon fontosak voltak a felsorolt szempontok
Az oecD-országokban Magyarországon

Összesen (%)

5 év vagy 
rövidebb 
tanítási 

tapasztalat (a)

5 évnél 
hosszabb 

tanítási 
tapasztalat (b)

(b) – (a) Összesen (%)

5 év vagy 
rövidebb 
tanítási 

tapasztalat (a)

5 évnél  
hosszabb 

tanítási 
tapasztalat (b)

(b) – (a)

A tanítás biztos karrierlehetőséget kínált. 61,1 62,2 60,7 –1,4 28,3 39,9 26,7 –13,2

A tanítás kiszámítható jövedelmet 
biztosított. 67,2 66,6 67,2 0,6 50,1 55,2 49,4 –5,9

A tanítás biztos állás volt. 70,6 67,4 71,0 3,6 64,1 60,6 64,6 4,0

A tanítás időbeosztása (pl. munkaórák, 
szünetek, részmunkaidős állások) jól 
illeszkedtek a magánéletem feladataihoz.

65,6 66,6 65,3 –1,4 63,1 66,8 62,6 –4,2

A tanítás lehetőséget biztosított, hogy 
befolyásoljam a gyermekek és a fiatalok 
fejlődését.

92,3 93,7 91,9 –1,8 92,7 91,0 92,9 1,9

A tanítás lehetőséget biztosított, hogy  
a társadalmilag hátrányos helyzetűeknek 
segítsek.

74,7 77,7 73,9 –3,7 69,2 72,3 68,7 –3,5

A tanítás lehetőséget biztosított, hogy 
építő tagja legyek a társadalomnak. 88,2 89,3 87,9 –1,4 84,4 85,8 84,3 –1,6

A tanárok válaszai alapján.
A statisztikailag szignifikáns értékeket vastagított számok jelölik a táblázatban.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.4.1.
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6. táblázat: Azon tanárok aránya, akiknek a pályaválasztáskor a tanítás volt az első választás 
Azon tanárok aránya, akik a pályaválasztáskor a tanítást jelölték meg az első helyen

Összesen

Nem Életkor Tanítási tapasztalat

Férfi Nő Férfi-nő 
különbség

30 évesnél 
fiatalabb (a)

50 éves 
vagy 

idősebb (b)
(b) – (a) 5 év vagy  

rövidebb (a)
5 évnél  

hosszabb (b)  (b) – (a) 

% S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H.
Anglia 58,7 (1,3) 52,9 (2,1) 61,9 (1,6) –9,0 (2,4) 73,3 (2,3) 43,2 (2,7) –30,2 (3,6) 57,4 (2,5) 59,2 (1,5) 1,8 (2,8)
Argentína (Buenos Aires) 52,7 (1,6) 43,9 (2,1) 56,7 (1,8) –12,8 (2,2) 53,5 (4,1) 55,1 (3,8) 1,6 (6,8) 38,8 (3,2) 55,7 (2,0) 16,9 (4,3)
Ausztrália 58,1 (1,1) 50,8 (1,7) 62,6 (1,4) –11,8 (2,1) 67,8 (2,0) 58,4 (2,1) –9,4 (2,7) 54,3 (2,2) 59,4 (1,3) 5,1 (2,5)
Ausztria 65,9 (1,0) 57,4 (1,6) 69,5 (1,2) –12,1 (1,9) 67,8 (2,1) 72,4 (1,3) 4,6 (2,2) 54,7 (1,7) 69,8 (1,1) 15,1 (1,8)
Belgium 68,3 (0,8) 61,1 (1,6) 71,5 (0,9) –10,5 (1,9) 70,8 (1,4) 70,0 (1,8) –0,8 (2,4) 60,8 (1,5) 70,3 (0,9) 9,6 (1,7)
Belgium (flamand) 73,6 (1,0) 67,3 (2,2) 76,2 (1,1) –9,0 (2,7) 76,8 (1,9) 72,2 (2,1) –4,6 (2,9) 67,4 (2,0) 75,1 (1,1) 7,7 (2,4)
Brazília 65,5 (1,6) 56,2 (2,4) 69,7 (1,8) –13,5 (2,7) 64,0 (3,9) 64,9 (2,6) 1,0 (4,2) 54,6 (3,1) 67,1 (1,7) 12,4 (3,1)
Bulgária 71,9 (1,1) 62,0 (2,6) 74,5 (1,1) –12,5 (2,6) 71,1 (4,2) 74,2 (1,4) 3,0 (4,5) 60,0 (2,5) 74,9 (1,1) 15,0 (2,5)
Chile 66,2 (1,2) 60,9 (2,5) 69,1 (1,4) –8,2 (3,0) 68,4 (2,5) 66,0 (2,0) –2,3 (3,0) 65,2 (2,1) 66,7 (1,5) 1,5 (2,6)
Ciprus 70,1 (1,6) 52,9 (3,1) 76,2 (1,4) –23,3 (3,0) 73,5 (6,6) 70,7 (1,9) –2,8 (7,0) 63,6 (4,1) 70,9 (1,5) 7,2 (3,9)
Csehország 68,0 (0,8) 62,3 (1,9) 69,8 (0,9) –7,5 (2,2) 65,5 (2,5) 73,0 (1,3) 7,5 (2,7) 53,6 (2,0) 71,3 (0,9) 17,8 (2,2)
Dánia 61,9 (1,2) 59,6 (2,2) 63,4 (1,5) –3,7 (2,7) 74,0 (3,8) 59,3 (2,0) –14,7 (4,3) 59,0 (2,4) 62,5 (1,4) 3,5 (2,8)
Dél-afrikai Köztársaság 49,2 (2,0) 49,5 (2,9) 49,0 (2,1) 0,4 (3,0) 50,0 (4,8) 53,6 (2,9) 3,6 (5,4) 41,5 (2,9) 52,0 (2,3) 10,5 (3,5)
Egyesült Államok 58,8 (1,6) 54,7 (2,2) 61,0 (1,7) –6,4 (2,1) 67,0 (3,3) 60,0 (3,2) –7,0 (4,6) 54,3 (2,3) 60,3 (2,0) 6,0 (3,0)
Egyesült Arab Emírségek 75,2 (0,6) 75,3 (0,9) 75,0 (0,8) 0,3 (1,1) 71,4 (1,7) 78,3 (1,4) 6,9 (2,2) 70,5 (1,5) 76,2 (0,6) 5,7 (1,5)
Észtország 64,6 (1,4) 41,5 (2,3) 69,1 (1,4) –27,6 (2,3) 53,5 (3,4) 68,7 (1,5) 15,2 (3,5) 42,6 (2,6) 68,4 (1,5) 25,8 (2,6)
Finnország 59,3 (1,1) 56,8 (1,8) 60,3 (1,3) –3,5 (2,3) 73,6 (4,3) 52,9 (1,7) –20,7 (4,6) 59,9 (2,2) 59,2 (1,3) –0,7 (2,5)
Franciaország 69,2 (1,0) 61,8 (1,5) 73,1 (1,1) –11,2 (1,8) 71,8 (2,9) 64,1 (2,0) –7,7 (3,4) 54,7 (2,7) 72,1 (0,9) 17,5 (2,6)
Grúzia 88,5 (0,8) 83,9 (1,7) 89,4 (0,8) –5,5 (1,7) 83,1 (3,9) 88,9 (0,9) 5,8 (4,0) 84,0 (1,7) 89,2 (0,8) 5,2 (1,8)
Hollandia 53,4 (1,6) 52,5 (2,9) 54,2 (2,2) –1,7 (4,1) 63,8 (4,2) 55,9 (2,3) –7,8 (4,6) 46,4 (3,4) 54,9 (1,8) 8,4 (3,9)
Horvátország 66,7 (1,4) 53,0 (1,9) 70,6 (1,6) –17,6 (2,3) 66,8 (4,2) 69,2 (2,1) 2,4 (4,6) 58,1 (4,3) 68,8 (1,2) 10,7 (4,4)
Izland 62,3 (1,4) 56,0 (3,0) 64,5 (1,6) –8,5 (3,3) 69,1 (6,0) 62,8 (2,4) –6,2 (6,1) 60,1 (3,1) 63,1 (1,5) 2,9 (3,3)
Izrael 61,1 (1,2) 53,6 (2,9) 63,6 (1,4) –10,0 (3,2) 60,3 (3,1) 61,6 (2,2) 1,3 (3,7) 51,4 (2,0) 64,4 (1,4) 13,0 (2,4)
Japán 81,5 (0,7) 83,4 (0,8) 78,9 (1,1) 4,5 (1,3) 85,8 (1,3) 79,2 (1,1) –6,6 (1,7) 82,6 (1,5) 81,2 (0,8) –1,5 (1,8)
Kanada (Alberta) 67,6 (1,7) 59,9 (2,8) 72,1 (2,1) –12,2 (3,6) 79,7 (3,4) 61,5 (4,5) –18,2 (5,7) 69,6 (3,2) 67,0 (2,1) –2,7 (3,9)
Kazahsztán 75,1 (0,8) 71,3 (1,6) 76,2 (0,9) –4,9 (1,7) 71,9 (1,7) 78,3 (1,2) 6,4 (2,0) 70,9 (1,7) 76,4 (0,9) 5,5 (1,8)
Kína (Sanghaj) 86,6 (0,7) 81,9 (1,3) 88,3 (0,8) –6,3 (1,5) 88,7 (1,2) 79,4 (1,8) –9,4 (2,2) 88,9 (1,4) 86,2 (0,8) –2,7 (1,6)
Kolumbia 67,3 (1,3) 60,3 (1,8) 72,9 (1,6) –12,6 (2,2) 57,3 (4,3) 70,8 (2,0) 13,5 (5,0) 55,6 (3,7) 69,6 (1,4) 14,0 (4,0)
Koreai Köztársaság 80,1 (0,7) 76,1 (1,5) 82,0 (0,8) –5,9 (1,7) 93,6 (1,6) 83,0 (1,2) –10,6 (2,0) 77,8 (1,6) 80,8 (0,8) 3,0 (1,8)
Lettország 73,9 (1,1) 55,2 (3,7) 76,1 (1,1) –20,9 (3,7) 53,9 (5,8) 77,2 (1,3) 23,3 (5,9) 51,9 (4,3) 77,3 (1,2) 25,4 (4,8)
Litvánia 79,9 (0,7) 65,9 (2,1) 82,4 (0,7) –16,5 (2,2) 69,9 (4,6) 80,7 (1,1) 10,8 (4,7) 69,5 (2,9) 80,7 (0,7) 11,2 (2,9)
Magyarország 78,9 (0,8) 67,8 (1,9) 81,8 (0,9) –14,0 (2,2) 74,7 (3,9) 81,6 (1,1) 6,9 (4,2) 63,8 (2,8) 80,9 (0,9) 17,1 (3,2)
Málta 69,4 (1,4) 63,7 (2,6) 71,9 (1,6) –8,2 (3,1) 76,2 (2,4) 54,7 (3,6) –21,5 (4,2) 66,1 (2,7) 70,4 (1,5) 4,4 (3,0)
Mexikó 60,4 (1,0) 56,4 (1,5) 63,5 (1,4) –7,1 (2,0) 56,6 (2,8) 62,6 (2,2) 6,1 (3,5) 53,8 (2,3) 62,5 (1,1) 8,7 (2,6)
Norvégia 61,1 (1,0) 59,8 (1,5) 61,8 (1,1) –2,1 (1,7) 72,8 (2,3) 61,0 (1,7) –11,9 (2,9) 59,6 (1,9) 61,5 (1,1) 1,8 (2,1)
Olaszország 65,3 (0,9) 52,5 (1,9) 68,9 (0,9) –16,4 (1,9) 78,6 (4,1) 70,6 (1,2) –8,0 (4,2) 47,4 (2,3) 69,3 (1,0) 21,8 (2,4)
Oroszország 73,2 (1,2) 61,5 (3,3) 75,3 (1,2) –13,8 (3,4) 67,1 (2,8) 75,3 (2,0) 8,2 (3,6) 65,6 (2,1) 75,4 (1,3) 9,8 (2,3)
Portugália 84,2 (0,6) 78,8 (1,3) 86,1 (0,7) –7,2 (1,5) a a 84,9 (0,8) a a 71,4 (4,5) 84,6 (0,6) 13,2 (4,4)
Románia 74,6 (1,0) 64,5 (1,9) 78,4 (1,1) –13,9 (2,1) 73,2 (2,8) 70,3 (1,8) –2,9 (3,1) 61,0 (2,4) 76,8 (1,1) 15,8 (2,5)
Spanyolország 61,8 (0,7) 53,9 (1,5) 66,7 (1,0) –12,8 (2,1) 67,0 (3,9) 65,4 (1,3) –1,5 (4,2) 47,8 (2,3) 64,8 (0,8) 17,0 (2,6)
Svédország 59,1 (1,2) 55,6 (2,0) 60,9 (1,5) –5,4 (2,5) 65,2 (3,7) 54,6 (1,7) –10,6 (4,1) 46,4 (2,3) 62,0 (1,3) 15,6 (2,7)
Szaúd-Arábia 82,6 (0,9) 75,6 (1,3) 89,0 (1,0) –13,4 (1,7) 75,6 (2,5) 87,9 (3,5) 12,3 (4,7) 81,0 (2,3) 83,0 (1,0) 2,0 (2,5)
Szingapúr 70,8 (0,9) 65,7 (1,6) 73,7 (0,9) –8,0 (1,8) 76,3 (1,5) 70,5 (2,5) –5,8 (2,8) 70,8 (1,7) 70,7 (1,0) –0,1 (2,0)
Szlovákia 63,8 (1,0) 50,6 (2,1) 66,6 (1,1) –16,1 (2,3) 60,1 (4,0) 67,7 (1,7) 7,6 (4,3) 57,5 (3,0) 65,0 (1,0) 7,5 (3,1)
Szlovénia 81,7 (1,0) 75,4 (2,3) 83,4 (1,1) –7,9 (2,5) 90,4 (4,0) 85,9 (1,4) –4,5 (4,6) 77,0 (2,2) 82,7 (1,0) 5,7 (2,2)
Tajvan 82,6 (0,8) 78,2 (1,3) 84,6 (0,9) –6,5 (1,3) 80,8 (2,3) 81,4 (1,7) 0,6 (2,9) 78,1 (2,4) 83,1 (0,8) 5,0 (2,3)
Törökország 64,7 (0,8) 61,7 (1,2) 67,1 (1,1) –5,4 (1,5) 67,1 (1,8) 60,7 (2,8) –6,4 (3,6) 66,6 (1,9) 63,8 (0,9) –2,8 (2,1)
Új-Zéland 54,8 (1,6) 47,0 (2,1) 58,9 (2,0) –11,9 (2,6) 67,4 (3,3) 53,7 (2,3) –13,7 (4,3) 53,7 (4,3) 55,0 (1,6) 1,3 (4,4)
Vietnam 92,6 (0,6) 87,8 (1,1) 95,1 (0,6) –7,3 (1,1) 89,2 (2,0) 93,9 (1,3) 4,7 (2,3) 89,3 (1,6) 93,0 (0,6) 3,8 (1,6)
OECD-átlag 66,5 (0,2) 59,4 (0,4) 69,2 (0,2) –9,7 (0,4) 69,6 (0,6) 66,8 (0,4) –3,4 (0,7) 58,9 (0,5) 68,1 (0,2) 9,1 (0,5)
EU-átlag 65,7 (0,3) 57,6 (0,6) 69,0 (0,4) –11,5 (0,7) 71,1 (1,1) 64,4 (0,6) –7,4 (1,2) 54,3 (0,8) 68,1 (0,3) 13,8 (0,9)
TALIS-átlag 68,9 (0,2) 61,9 (0,3) 71,6 (0,2) –9,8 (0,3) 70,6 (0,5) 69,1 (0,3) –1,9 (0,6) 61,9 (0,4) 70,4 (0,2) 8,5 (0,4)

A tanárok válaszai alapján.
A statisztikailag szignifikáns értékeket vastagított számok jelölik a táblázatban.
a Nem áll rendelkezésre adat.
Forrás:  OECD, TALIS 2018 Database, Table I.4.4.
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2. ábra: A tanári pálya választása és a pedagógusok társadalmi megítélése közötti összefüggés 
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Azon tanárok aránya, akiknek a pályaválasztáskor a tanítás volt az első választásuk 
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A tanárok válaszai alapján.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.4.4 és Table I.4.34.

3. ábra: Azon tanárok aránya, akik a tanári pályára való felkészülés során külföldön tanultak 
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A tanárok válaszai alapján.
Az oktatási rendszerek a tanári pályára való felkészülés során külföldön tanuló tanárok aránya alapján csökkenő sorrendben szerepelnek az ábrán.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.4.23.
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4. ábra: Azon tanárok aránya, akik a vizsgálat évében az adott témakört tanítják a kiválasztott iskolában Magyarországon 
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Egy tanár több tanított területet is megjelölhetett, ezért a százalékértékek összege nagyobb mint 100.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, saját számítások.

5. ábra: A tanított területek leggyakoribb kombinációi Magyarországon 
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A tanárok aránya (%)
Az ábrán azok a területkombinációk jelennek meg, amelyeket legalább a tanárok 1%-a választotta. Az ábrán összesen a tanárok 61,2%-a jelenik meg. A többi tanár olyan kombinációban tanítja a tantárgyakat, amely a tanárok kevesebb mint 1%-ára 
jellemző, illetve a tanárok 5,3%-a minden területnél nemmel válaszolt, 1,2%-a pedig nem válaszolt a kérdésre.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, saját számítások.
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7. táblázat: A tanárképzés tartalma 
Azon tanárok aránya, akiknek a képzése tartalmazta az alábbi témaköröket
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% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. %  S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 90,6 (0,7) 94,2 (0,6) 97,4 (0,4) 97,1 (0,4) 89,9 (0,5) 68,3 (1,1) 71,1 (1,0) 74,7 (1,1) 93,5 (0,5) 85,6 (0,8)
Argentína (Buenos Aires) 96,5 (0,6) 89,1 (0,8) 90,3 (0,8) 87,8 (1,1) 56,5 (1,6) 34,8 (1,3) 82,0 (1,0) 52,9 (1,5) 66,1 (1,3) 75,7 (1,2)
Ausztrália 91,2 (0,6) 91,8 (0,6) 95,6 (0,4) 93,0 (0,6) 74,3 (0,9) 58,7 (1,0) 66,3 (1,2) 64,7 (0,9) 83,6 (0,8) 76,8 (0,9)
Ausztria 95,0 (0,4) 92,2 (0,5) 95,6 (0,4) 94,7 (0,4) 51,9 (0,9) 30,8 (0,7) 49,6 (0,9) 40,5 (0,9) 53,9 (0,9) 61,7 (0,9)
Belgium 85,6 (0,6) 89,8 (0,5) 96,3 (0,3) 91,5 (0,4) 66,3 (0,9) 31,4 (0,9) 60,9 (0,8) 51,1 (0,9) 73,4 (0,6) 45,2 (0,7)
Belgium (flamand) 89,5 (0,7) 94,3 (0,5) 97,5 (0,4) 96,0 (0,5) 69,9 (1,1) 34,0 (1,2) 63,5 (1,0) 56,5 (1,3) 76,9 (0,9) 34,8 (1,0)
Brazília 93,5 (0,7) 89,4 (0,9) 90,7 (0,9) 94,2 (0,6) 72,6 (1,4) 41,7 (1,5) 84,6 (1,0) 64,4 (1,4) 75,0 (1,1) 80,5 (1,0)
Bulgária 95,0 (0,5) 96,8 (0,4) 92,1 (0,7) 93,9 (0,6) 42,5 (1,2) 26,5 (0,9) 78,6 (0,9) 57,6 (1,2) 50,4 (1,2) 45,7 (1,3)
Chile 92,9 (0,6) 92,2 (0,7) 91,4 (0,7) 91,3 (0,7) 76,3 (1,1) 42,1 (1,3) 90,7 (0,7) 77,3 (1,2) 76,0 (1,1) 86,1 (0,9)
Ciprus 94,3 (0,7) 83,9 (1,1) 86,0 (0,9) 74,9 (1,3) 67,4 (1,3) 48,0 (1,7) 71,6 (1,3) 62,7 (1,5) 66,3 (1,5) 63,0 (1,6)
Csehország 92,3 (0,6) 91,1 (0,6) 97,0 (0,3) 66,9 (0,9) 33,9 (1,0) 16,4 (0,7) 47,1 (1,2) 44,5 (0,9) 53,9 (1,0) 54,6 (0,9)
Dánia 96,0 (0,5) 95,1 (0,5) 98,8 (0,2) 91,7 (0,7) 66,6 (1,3) 36,8 (1,2) 66,4 (1,3) 46,7 (1,3) 62,8 (1,2) 67,3 (1,2)
Dél-afrikai Köztársaság 93,3 (0,7) 86,4 (1,2) 89,0 (1,1) 93,2 (0,9) 76,1 (1,6) 74,7 (1,8) 90,1 (0,8) 62,2 (1,7) 92,7 (0,8) 91,8 (0,9)
Egyesült Államok 93,9 (0,7) 92,4 (1,0) 93,4 (1,3) 90,1 (0,8) 80,7 (1,4) 69,6 (3,3) 82,6 (1,1) 62,7 (1,3) 85,3 (1,0) 85,2 (1,2)
Egyesült Arab Emírségek 94,6 (0,3) 92,0 (0,3) 89,5 (0,4) 91,2 (0,4) 87,2 (0,4) 75,9 (0,6) 90,1 (0,4) 86,5 (0,5) 92,2 (0,3) 90,5 (0,4)
Észtország 91,5 (0,7) 90,9 (0,6) 95,9 (0,5) 87,5 (0,8) 51,4 (1,2) 27,8 (1,5) 73,4 (1,0) 53,9 (1,3) 78,7 (0,8) 80,5 (0,8)
Finnország 93,1 (0,5) 93,1 (0,5) 97,3 (0,3) 98,1 (0,4) 72,6 (1,3) 28,9 (1,1) 51,9 (1,2) 55,6 (1,0) 71,3 (1,1) 68,8 (1,0)
Franciaország 93,7 (0,4) 77,1 (1,1) 67,4 (1,0) 73,3 (0,9) 49,1 (1,0) 12,0 (0,7) 38,6 (1,0) 50,9 (1,3) 55,1 (1,2) 44,7 (1,0)
Grúzia 97,1 (0,4) 90,9 (0,7) 88,7 (0,8) 85,7 (0,8) 34,8 (1,3) 30,1 (1,1) 71,5 (1,1) 44,8 (1,3) 80,3 (0,9) 68,0 (1,1)
Hollandia 92,5 (1,0) 97,1 (0,4) 90,6 (0,9) 94,7 (0,7) 44,2 (2,5) 30,3 (2,3) 57,9 (1,6) 49,2 (2,1) 85,4 (1,3) 58,1 (2,9)
Horvátország 96,1 (0,4) 91,1 (0,8) 94,2 (0,4) 90,9 (0,7) 46,6 (1,1) 24,6 (1,0) 62,7 (1,0) 47,3 (1,1) 54,5 (1,1) 63,0 (0,8)
Izland 80,9 (1,3) 79,8 (1,0) 94,7 (0,7) 78,7 (1,2) 54,9 (1,5) 27,1 (1,3) 64,8 (1,4) 46,1 (1,4) 57,8 (1,5) 65,8 (1,5)
Izrael 90,9 (0,7) 90,2 (0,7) 90,5 (0,6) 89,3 (0,6) 73,4 (1,1) 34,4 (1,0) 67,4 (1,0) 58,2 (1,5) 74,5 (1,1) 60,7 (1,2)
Japán 93,6 (0,4) 91,1 (0,5) 88,8 (0,6) 88,9 (0,6) 63,9 (1,0) 27,3 (1,0) 53,7 (1,1) 60,2 (1,0) 81,2 (0,8) 79,9 (0,9)
Kanada (Alberta) 88,0 (1,1) 90,0 (1,2) 96,6 (0,5) 90,6 (1,2) 76,7 (1,3) 62,8 (1,4) 79,5 (1,4) 70,5 (2,0) 87,3 (1,2) 87,0 (1,3)
Kazahsztán 95,3 (0,4) 93,0 (0,6) 96,5 (0,3) 92,3 (0,5) 75,6 (1,0) 47,7 (1,2) 73,4 (1,1) 75,1 (1,0) 88,2 (0,8) 84,8 (0,8)
Kína (Sanghaj) 96,6 (0,4) 95,5 (0,3) 97,8 (0,2) 92,2 (0,5) 80,3 (0,9) 63,4 (0,9) 74,5 (0,9) 79,1 (0,7) 89,4 (0,6) 82,5 (0,7)
Kolumbia 92,4 (0,9) 92,1 (0,8) 93,6 (0,8) 90,5 (1,1) 70,0 (1,4) 47,4 (1,8) 87,6 (0,9) 74,7 (1,6) 83,9 (1,4) 87,1 (1,0)
Koreai Köztársaság 96,1 (0,4) 93,6 (0,4) 95,1 (0,5) 94,2 (0,5) 64,3 (0,9) 28,8 (0,9) 66,4 (0,8) 59,0 (1,1) 65,9 (0,9) 67,2 (1,0)
Lettország 94,5 (0,6) 92,8 (0,8) 97,0 (0,5) 90,5 (0,8) 49,8 (1,3) 33,0 (1,9) 72,6 (1,3) 54,6 (1,4) 80,6 (1,1) 78,3 (1,3)
Litvánia 93,7 (0,4) 90,5 (0,6) 98,3 (0,3) 89,1 (0,5) 45,3 (0,9) 23,0 (1,0) 60,9 (0,9) 45,3 (1,0) 70,5 (0,8) 73,0 (1,0)
Magyarország 94,7 (0,5) 91,2 (0,5) 96,9 (0,4) 93,6 (0,4) 71,3 (1,0) 18,5 (1,1) 61,6 (1,2) 51,4 (1,2) 75,8 (1,0) 64,3 (1,3)
Málta 91,2 (0,7) 90,6 (0,8) 94,0 (0,8) 91,3 (0,8) 64,3 (1,7) 38,3 (1,7) 69,6 (1,2) 70,4 (1,6) 82,6 (0,9) 79,3 (1,1)
Mexikó 93,7 (0,6) 89,4 (0,6) 83,8 (0,8) 88,8 (0,7) 70,9 (1,0) 27,5 (0,9) 87,6 (0,7) 77,3 (0,8) 83,9 (0,9) 81,1 (0,8)
Norvégia 94,0 (0,5) 93,5 (0,5) 96,9 (0,4) 79,6 (0,7) 60,5 (0,9) 29,3 (0,9) 52,0 (1,1) 45,9 (1,0) 74,3 (0,7) 65,9 (0,9)
Olaszország 91,7 (0,5) 68,9 (1,0) 72,0 (0,7) 84,8 (0,8) 56,8 (1,0) 26,3 (0,9) 61,6 (0,9) 52,2 (0,9) 57,5 (0,9) 67,2 (0,9)
Oroszország 96,7 (0,6) 96,0 (0,4) 96,7 (0,5) 93,6 (0,6) 73,0 (1,3) 30,8 (1,4) 70,9 (1,4) 68,7 (1,1) 82,2 (0,8) 69,6 (1,2)
Portugália 92,5 (0,5) 88,7 (0,6) 93,1 (0,4) 82,7 (0,7) 44,5 (0,9) 20,6 (0,7) 73,0 (0,9) 46,9 (0,9) 62,2 (0,8) 69,7 (0,8)
Románia 97,0 (0,4) 95,2 (0,4) 95,8 (0,4) 94,8 (0,5) 79,6 (1,1) 37,0 (1,1) 72,6 (1,0) 69,6 (1,3) 84,9 (0,8) 81,2 (1,0)
Spanyolország 90,7 (0,5) 59,4 (1,1) 60,8 (1,0) 67,3 (1,0) 35,3 (0,9) 29,5 (0,9) 50,7 (1,0) 38,0 (1,0) 40,0 (1,3) 49,8 (1,3)
Svédország 96,3 (0,4) 91,4 (0,6) 94,0 (0,5) 86,9 (0,8) 73,0 (0,9) 40,6 (1,0) 61,0 (1,2) 36,7 (0,9) 70,4 (1,0) 69,1 (1,1)
Szaúd-Arábia 90,8 (0,7) 85,7 (1,0) 92,5 (0,8) 83,6 (1,0) 77,4 (1,2) 35,7 (1,3) 78,5 (1,0) 73,4 (1,2) 87,0 (0,9) 82,6 (0,9)
Szingapúr 95,0 (0,4) 94,9 (0,4) 97,6 (0,3) 95,1 (0,5) 79,1 (0,7) 72,3 (0,8) 76,2 (0,8) 88,2 (0,7) 91,4 (0,5) 82,7 (0,8)
Szlovákia 88,4 (0,7) 89,9 (0,6) 93,9 (0,5) 85,7 (0,7) 56,7 (1,0) 25,9 (0,8) 65,3 (0,8) 62,1 (1,0) 62,2 (0,8) 62,1 (0,9)
Szlovénia 93,3 (0,7) 91,2 (0,5) 97,5 (0,3) 90,9 (0,8) 46,4 (1,0) 11,9 (1,0) 44,6 (1,3) 53,0 (1,4) 36,9 (1,1) 43,5 (1,0)
Tajvan 88,3 (0,6) 90,1 (0,5) 98,1 (0,2) 85,2 (0,6) 67,1 (1,1) 43,3 (1,2) 66,9 (1,0) 59,2 (1,0) 92,5 (0,4) 87,9 (0,6)
Törökország 89,9 (0,5) 88,1 (0,6) 94,7 (0,5) 83,8 (0,7) 66,0 (0,9) 32,7 (0,9) 82,6 (0,7) 74,4 (0,8) 91,7 (0,5) 86,0 (0,6)
Új-Zéland 95,2 (0,5) 93,8 (0,7) 96,7 (0,4) 96,1 (0,5) 83,1 (1,0) 78,1 (1,1) 68,0 (1,2) 58,8 (1,4) 89,9 (0,9) 82,1 (0,9)
Vietnam 99,8 (0,1) 99,8 (0,1) 99,6 (0,1) 98,9 (0,2) 88,0 (1,0) 43,9 (2,5) 97,6 (0,3) 96,6 (0,4) 99,2 (0,2) 98,8 (0,2)
OECD-átlag 92,2 (0,1) 89,1 (0,1) 92,0 (0,1) 87,8 (0,1) 61,9 (0,2) 34,8 (0,2) 65,1 (0,2) 56,0 (0,2) 71,6 (0,2) 69,5 (0,2)
EU-átlag 92,4 (0,2) 82,2 (0,3) 82,8 (0,3) 84,3 (0,3) 57,6 (0,3) 31,7 (0,3) 58,1 (0,3) 52,9 (0,4) 64,8 (0,3) 62,7 (0,4)
TALIS-átlag 93,1 (0,1) 90,1 (0,1) 92,5 (0,1) 88,8 (0,1) 64,3 (0,2) 38,5 (0,2) 69,3 (0,2) 60,3 (0,2) 74,9 (0,1) 72,5 (0,2)

A tanárok válaszai alapján.
* Például kreativitás, kritikus gondolkodás, problémamegoldás.
** Információs és kommunikációs technológiai
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.4.13.
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6. ábra: A tanárképzés tartalma Magyarországon 
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A teljes mintában A vizsgálatot megelőző 5 évben végzett tanárok esetében

%
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Tanítási gyakorlat valamelyik vagy az összes szaktárgyban

Az összes vagy valamelyik tanított szaktárgy pedagógiája

Tanulói viselkedés és tanulásszervezés

Tanítás olyan környezetben, ahol különböző képességű 
tanulók vannak

A tanulók fejlődésének és tanulásának nyomon követése

Tantárgyakon átívelő képességek fejlesztése

IKT*-eszközök használata tanítás céljából

Tanítás multikulturális vagy többnyelvű környezetben

A tanárok válaszai alapján.
Az ábra azoknak a tanároknak az arányát jeleníti meg, akiknek a képzése tartalmazta az adott területet.
* Információs és kommunikációs technológiai
Forrás:  OECD, TALIS 2018 Database, Table I.4.13.

7. ábra: A tanárok felkészültsége az OECD-országokban és Magyarországon 
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Tanítási gyakorlat valamelyik vagy az összes szaktárgyban
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Tanulói viselkedés és tanulásszervezés

A tanulók fejlődésének és tanulásának nyomon követése

Tantárgyakon átívelő képességek fejlesztése

Tanítás olyan környezetben, ahol különböző képességű 
tanulók vannak

IKT*-eszközök használata tanítás céljából

Tanítás multikulturális vagy többnyelvű környezetben

A tanárok válaszai alapján.
Az ábra azoknak a tanároknak az arányát jeleníti meg, akik jól vagy nagyon jól felkészültnek érzik magukat az adott területen.
* Információs és kommunikációs technológiai
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.4.20.
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8. ábra: A szakmai továbbképzéseken részt vevő tanárok aránya 
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A tanárok válaszai alapján.
Az ábra azon tanárok arányát jeleníti meg, akik a vizsgálatot megelőző 12 hónapban részt vettek valamilyen szakmai fejlődést elősegítő tevékenységben.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.5.1.
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8. táblázat: A tanárok szakmai továbbképzésének sokfélesége 
Azon szakmai fejlődést elősegítő különböző tevékenységek száma, 

amelyekben a tanárok a vizsgálatot megelőző 12 hónapban részt vettek

Összesen 5 év vagy rövidebb 
tanítási tapasztalat (a)

5 évnél hosszabb  
tanítási tapasztalat (b)  (b) – (a) 

Átlag S.H. Átlag S.H. Átlag S.H. Kül. S.H.
Anglia 4,0 (0,1) 4,3 (0,1) 3,9 (0,1) –0,4 (0,1)
Argentína (Buenos Aires) 3,5 (0,1) 3,3 (0,2) 3,5 (0,1) 0,2 (0,1)
Ausztrália 5,2 (0,0) 4,9 (0,1) 5,2 (0,0) 0,3 (0,1)
Ausztria 3,9 (0,0) 3,7 (0,1) 3,9 (0,0) 0,2 (0,1)
Belgium 3,1 (0,0) 3,1 (0,1) 3,1 (0,0) –0,1 (0,1)
Belgium (flamand) 3,6 (0,0) 3,8 (0,1) 3,5 (0,1) –0,3 (0,1)
Brazília 3,7 (0,1) 3,7 (0,2) 3,7 (0,1) 0,0 (0,2)
Bulgária 3,9 (0,1) 3,8 (0,1) 3,9 (0,1) 0,1 (0,1)
Chile 2,8 (0,1) 2,7 (0,1) 2,8 (0,1) 0,1 (0,1)
Ciprus 3,4 (0,1) 3,1 (0,2) 3,5 (0,1) 0,4 (0,2)
Csehország 3,8 (0,0) 3,7 (0,1) 3,9 (0,1) 0,2 (0,1)
Dániaa 3,2 (0,1) 2,6 (0,1) 3,3 (0,1) 0,7 (0,1)
Dél-afrikai Köztársaság 4,3 (0,1) 4,2 (0,1) 4,4 (0,1) 0,2 (0,2)
Egyesült Államok 4,5 (0,1) 4,8 (0,1) 4,3 (0,1) –0,5 (0,1)
Egyesült Arab Emírségek 5,8 (0,0) 5,0 (0,1) 5,9 (0,0) 0,9 (0,1)
Észtország 5,0 (0,1) 4,9 (0,1) 5,0 (0,1) 0,1 (0,1)
Finnország 3,4 (0,1) 3,2 (0,1) 3,5 (0,1) 0,3 (0,1)
Franciaország 2,4 (0,0) 2,7 (0,1) 2,4 (0,1) –0,3 (0,1)
Grúzia 4,2 (0,1) 4,0 (0,1) 4,3 (0,1) 0,2 (0,1)
Hollandia 4,3 (0,1) 4,1 (0,2) 4,3 (0,1) 0,2 (0,1)
Horvátország 4,7 (0,0) 4,3 (0,1) 4,7 (0,1) 0,4 (0,1)
Izland 4,6 (0,1) 4,0 (0,2) 4,7 (0,1) 0,8 (0,2)
Izrael 4,5 (0,0) 4,1 (0,1) 4,7 (0,1) 0,6 (0,1)
Japán 3,6 (0,1) 3,6 (0,1) 3,6 (0,1) 0,0 (0,1)
Kanada (Alberta) 4,5 (0,1) 4,5 (0,2) 4,5 (0,1) –0,1 (0,2)
Kazahsztán 6,3 (0,1) 5,6 (0,1) 6,6 (0,1) 1,0 (0,1)
Kína (Sanghaj) 6,5 (0,0) 7,0 (0,1) 6,4 (0,0) –0,6 (0,1)
Kolumbia 4,0 (0,1) 3,9 (0,2) 4,0 (0,1) 0,1 (0,2)
Koreai Köztársaság 5,7 (0,1) 5,5 (0,1) 5,7 (0,1) 0,2 (0,1)
Lettország 5,2 (0,1) 4,3 (0,1) 5,3 (0,1) 0,9 (0,1)
Litvánia 6,1 (0,0) 5,6 (0,2) 6,1 (0,0) 0,5 (0,2)
Magyarország 4,0 (0,1) 3,7 (0,1) 4,0 (0,1) 0,4 (0,1)
Málta 3,1 (0,1) 3,2 (0,1) 3,1 (0,1) –0,1 (0,1)
Mexikó 3,6 (0,1) 3,7 (0,1) 3,6 (0,1) –0,1 (0,1)
Norvégia 3,4 (0,0) 3,2 (0,1) 3,4 (0,1) 0,2 (0,1)
Olaszország 3,3 (0,0) 3,1 (0,1) 3,4 (0,0) 0,2 (0,1)
Oroszország 6,2 (0,1) 5,5 (0,1) 6,4 (0,1) 0,9 (0,1)
Portugália 2,9 (0,0) 2,7 (0,2) 2,9 (0,0) 0,2 (0,2)
Románia 4,2 (0,1) 3,4 (0,2) 4,4 (0,1) 1,0 (0,2)
Spanyolország 3,3 (0,1) 3,3 (0,1) 3,3 (0,1) 0,0 (0,1)
Svédország 3,9 (0,0) 3,6 (0,1) 3,9 (0,1) 0,4 (0,1)
Szaúd-Arábia 4,2 (0,1) 4,0 (0,2) 4,2 (0,1) 0,2 (0,2)
Szingapúr 5,0 (0,0) 4,9 (0,1) 5,1 (0,0) 0,2 (0,1)
Szlovákia 3,4 (0,0) 3,2 (0,1) 3,4 (0,0) 0,2 (0,1)
Szlovénia 4,7 (0,1) 4,8 (0,1) 4,7 (0,1) 0,0 (0,1)
Tajvan 5,3 (0,1) 5,2 (0,1) 5,3 (0,1) 0,0 (0,1)
Törökország 4,3 (0,0) 4,4 (0,1) 4,2 (0,1) –0,2 (0,1)
Új-Zéland 4,8 (0,1) 4,7 (0,2) 4,9 (0,1) 0,2 (0,2)
Vietnam 5,4 (0,1) 5,1 (0,2) 5,4 (0,1) 0,3 (0,2)
OECD-átlag 4,0 (0,0) 3,9 (0,0) 4,1 (0,0) 0,2 (0,0)
EU-átlag 3,5 (0,0) 3,5 (0,0) 3,5 (0,0) 0,1 (0,0)
TALIS-átlag 4,3 (0,0) 4,1 (0,0) 4,3 (0,0) 0,2 (0,0)

A tanárok válaszai alapján.
A statisztikailag szignifikáns értékeket vastagított számok jelölik a táblázatban. 
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.5.7.
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9. táblázat: A tanárok szakmai továbbképzésének típusai 
Azon tanárok aránya, akik részt vettek az alábbi szakmai fejlődést elősegítő tevékenységekben az elmúlt 12 hónapban
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% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 73,7 (1,0) 52,1 (1,6) 34,2 (1,3) 9,7 (0,7) 25,2 (1,3) 6,4 (0,5) 71,1 (1,6) 44,8 (1,4) 63,7 (1,2) 21,9 (0,8)
Argentína (Buenos Aires) 65,7 (1,9) 36,9 (1,7) 51,2 (1,7) 23,6 (1,6) 13,2 (1,0) 14,9 (1,7) 33,6 (1,3) 22,4 (1,3) 67,4 (1,5) 28,5 (1,7)
Ausztrália 92,8 (0,6) 70,8 (0,9) 63,2 (1,0) 12,3 (0,7) 18,3 (0,9) 15,8 (0,8) 69,7 (0,9) 61,2 (1,0) 84,1 (0,7) 31,3 (1,0)
Ausztria 92,3 (0,4) 18,2 (0,8) 49,7 (1,1) 14,7 (0,7) 10,2 (0,6) 14,2 (0,6) 30,7 (1,1) 22,3 (0,7) 88,4 (0,6) 48,8 (0,9)
Belgium 64,4 (0,9) 9,9 (0,5) 50,7 (1,1) 13,9 (0,5) 13,1 (0,8) 8,3 (0,5) 25,4 (0,9) 41,0 (0,9) 62,7 (0,9) 23,1 (0,8)
Belgium (flamand) 88,0 (0,8) 14,5 (0,6) 37,6 (1,4) 12,8 (0,7) 18,5 (1,3) 11,4 (0,8) 34,4 (1,5) 32,7 (1,2) 81,2 (0,7) 29,5 (1,0)
Brazília 65,2 (1,6) 43,0 (1,8) 45,4 (1,5) 26,2 (1,4) 25,7 (1,4) 25,9 (1,2) 26,0 (1,3) 26,4 (1,3) 52,5 (1,7) 33,9 (1,5)
Bulgária 84,5 (1,1) 36,2 (1,5) 39,1 (1,3) 21,0 (0,9) 25,8 (1,4) 10,9 (0,8) 45,7 (1,6) 32,2 (1,3) 79,0 (1,0) 29,2 (1,4)
Chile 57,3 (1,8) 27,7 (1,4) 36,2 (1,4) 11,8 (0,8) 11,9 (1,0) 13,1 (0,9) 37,6 (1,5) 20,2 (1,3) 42,2 (1,4) 24,1 (0,9)
Ciprus 80,5 (1,4) 24,0 (2,2) 57,3 (1,6) 10,0 (0,9) 15,6 (1,0) 16,5 (1,3) 43,6 (3,1) 21,1 (1,4) 57,6 (1,4) 21,8 (1,5)
Csehország 83,7 (0,9) 24,4 (0,9) 27,5 (1,0) 15,7 (0,8) 19,1 (0,8) 24,2 (0,9) 44,8 (1,2) 23,6 (1,3) 86,4 (0,7) 35,2 (0,9)
Dánia 72,8 (1,2) 12,4 (0,9) 40,9 (1,6) 15,0 (0,9) 5,7 (0,9) 22,2 (1,3) 31,4 (2,1) 35,7 (1,4) 64,1 (1,2) 21,9 (1,1)
Dél-afrikai Köztársaság 70,7 (1,7) 19,6 (1,9) 55,9 (1,6) 30,3 (1,8) 27,2 (1,6) 25,4 (1,5) 67,1 (2,0) 61,0 (1,9) 58,2 (1,7) 34,6 (1,8)
Egyesült Államok 81,8 (1,7) 55,0 (2,1) 55,2 (2,1) 17,4 (2,1) 19,2 (1,5) 10,4 (1,0) 55,4 (3,5) 51,0 (2,2) 71,0 (1,3) 32,5 (2,3)
Egyesült Arab Emírségek 87,6 (0,4) 50,8 (0,6) 62,0 (0,7) 21,9 (0,5) 41,4 (0,5) 36,8 (0,6) 85,6 (0,5) 69,7 (0,6) 74,5 (0,5) 52,0 (0,7)
Észtország 89,6 (0,7) 39,3 (1,4) 53,2 (1,3) 11,3 (0,8) 40,1 (1,5) 22,1 (0,9) 51,8 (1,8) 58,5 (1,2) 90,0 (0,7) 44,0 (1,2)
Finnország 68,0 (1,1) 22,0 (1,1) 34,6 (1,4) 10,7 (0,9) 31,4 (1,6) 25,3 (1,1) 14,2 (0,9) 33,9 (1,0) 74,5 (1,0) 28,6 (1,0)
Franciaország 50,0 (1,4) 17,2 (1,0) 37,3 (1,1) 7,7 (0,5) 10,6 (0,7) 5,0 (0,4) 19,9 (1,0) 26,5 (0,9) 48,2 (1,1) 21,5 (0,9)
Grúzia 78,1 (1,2) 21,6 (0,9) 22,7 (1,1) 13,8 (0,9) 28,2 (1,1) 10,4 (0,7) 68,9 (1,2) 51,0 (1,2) 83,8 (1,1) 51,5 (1,2)
Hollandia 88,5 (1,2) 14,5 (1,2) 45,0 (2,2) 18,4 (1,3) 31,7 (2,1) 18,8 (1,9) 49,6 (2,5) 38,4 (2,1) 88,2 (1,5) 34,6 (1,9)
Horvátország 87,3 (0,8) 46,7 (1,5) 72,7 (1,3) 6,5 (0,5) 16,3 (1,0) 12,9 (0,7) 32,5 (1,3) 46,7 (1,2) 91,5 (0,7) 55,6 (1,1)
Izland 84,9 (1,1) 34,4 (1,3) 62,4 (1,5) 11,5 (1,1) 61,2 (1,4) 26,4 (1,4) 23,4 (1,3) 55,7 (1,5) 73,1 (1,3) 34,3 (1,7)
Izrael 81,8 (0,9) 52,4 (1,2) 56,9 (1,1) 25,9 (1,0) 24,9 (1,5) 14,7 (0,9) 49,4 (1,5) 53,2 (1,3) 71,5 (0,9) 30,4 (1,1)
Japán 37,3 (1,2) 9,4 (0,9) 60,6 (1,2) 6,2 (0,4) 65,1 (1,1) 9,1 (0,6) 55,2 (1,2) 30,6 (1,1) 67,5 (1,0) 18,4 (0,8)
Kanada (Alberta) 87,2 (1,7) 41,4 (3,6) 79,3 (2,2) 8,3 (1,2) 21,9 (2,1) 10,5 (1,1) 40,7 (3,1) 63,4 (2,9) 75,9 (2,0) 22,8 (3,0)
Kazahsztán 89,0 (0,8) 60,8 (1,4) 64,8 (1,1) 36,0 (1,0) 62,6 (1,0) 16,0 (0,7) 94,0 (0,5) 77,7 (0,9) 77,3 (1,0) 54,8 (1,0)
Kína (Sanghaj) 73,6 (1,1) 95,4 (0,4) 84,8 (0,7) 18,0 (0,7) 60,9 (1,1) 15,2 (0,8) 90,3 (0,4) 58,9 (0,9) 93,3 (0,5) 56,5 (0,8)
Kolumbia 58,5 (1,8) 44,9 (1,7) 54,1 (1,9) 28,3 (1,7) 23,6 (1,6) 22,7 (1,2) 37,3 (2,0) 30,2 (1,8) 73,1 (1,6) 28,7 (1,7)
Koreai Köztársaság 75,5 (1,0) 90,6 (0,6) 44,2 (1,1) 13,7 (0,8) 51,7 (1,3) 24,4 (0,8) 75,7 (0,9) 68,2 (1,1) 81,4 (0,9) 47,2 (1,1)
Lettország 94,9 (0,5) 29,5 (1,5) 70,5 (1,5) 17,6 (0,9) 58,1 (1,4) 30,9 (1,5) 61,1 (1,9) 37,8 (1,4) 80,9 (1,2) 38,8 (1,5)
Litvánia 97,0 (0,3) 46,9 (1,4) 60,9 (1,3) 19,1 (0,7) 63,2 (1,0) 36,1 (1,1) 69,1 (1,4) 55,5 (1,0) 94,0 (0,5) 69,5 (1,1)
Magyarország 61,4 (1,3) 34,2 (1,7) 33,5 (1,2) 14,2 (0,8) 27,7 (1,2) 15,2 (0,9) 51,4 (1,4) 29,5 (1,0) 89,2 (0,6) 42,6 (1,0)
Málta 83,8 (1,1) 13,4 (1,0) 42,5 (1,5) 13,4 (1,0) 10,3 (1,2) 15,9 (1,2) 28,5 (2,3) 38,1 (1,1) 43,9 (1,5) 21,5 (1,3)
Mexikó 57,0 (1,5) 54,9 (1,6) 44,7 (1,4) 19,3 (0,9) 23,0 (1,1) 10,8 (0,7) 41,1 (1,7) 33,6 (1,3) 64,2 (1,2) 26,2 (1,1)
Norvégia 73,4 (1,1) 22,7 (1,3) 37,0 (1,1) 24,1 (0,7) 9,3 (0,7) 7,0 (0,6) 24,6 (1,7) 40,2 (1,3) 74,4 (1,0) 27,3 (0,9)
Olaszország 81,2 (1,0) 49,4 (1,4) 53,6 (1,1) 12,8 (0,7) 16,6 (0,9) 9,0 (0,5) 24,7 (0,8) 31,8 (1,0) 24,6 (0,8) 28,8 (0,9)
Oroszország 85,1 (1,2) 69,3 (1,4) 69,9 (1,2) 10,5 (0,6) 71,1 (1,6) 26,1 (1,2) 75,8 (1,3) 65,5 (1,7) 91,2 (0,6) 58,0 (1,6)
Portugália 67,1 (1,0) 22,1 (0,9) 48,9 (1,2) 5,1 (0,4) 11,0 (0,5) 16,8 (0,7) 29,4 (1,7) 13,9 (0,6) 55,7 (1,0) 25,4 (0,8)
Románia 47,7 (1,5) 24,5 (1,4) 42,3 (1,3) 43,9 (1,5) 40,3 (1,2) 19,4 (0,9) 62,3 (1,6) 43,3 (1,3) 59,6 (1,2) 40,9 (1,2)
Spanyolország 71,9 (1,0) 46,4 (1,2) 44,7 (1,2) 16,6 (0,7) 13,7 (0,7) 14,2 (0,6) 18,6 (0,9) 24,1 (1,0) 46,3 (1,4) 38,0 (1,3)
Svédország 73,5 (1,0) 34,4 (1,1) 45,7 (1,3) 5,1 (0,5) 19,0 (1,1) 13,4 (1,0) 46,8 (1,3) 46,6 (1,3) 76,2 (1,1) 29,9 (1,1)
Szaúd-Arábia 72,7 (1,5) 23,1 (1,0) 25,3 (1,0) 67,8 (1,7) 45,1 (1,5) 20,5 (1,0) 54,2 (1,3) 43,1 (1,2) 43,3 (1,4) 28,6 (1,3)
Szingapúr 93,6 (0,5) 60,2 (1,0) 58,8 (0,9) 10,7 (0,6) 26,9 (1,0) 29,7 (0,8) 77,0 (0,7) 66,0 (0,9) 57,2 (0,8) 23,3 (0,8)
Szlovákia 62,7 (0,9) 16,5 (0,8) 26,3 (0,9) 9,6 (0,6) 7,3 (0,5) 30,3 (0,8) 52,5 (1,1) 23,2 (0,9) 80,0 (0,7) 33,4 (1,1)
Szlovénia 92,8 (0,8) 32,8 (1,4) 61,3 (1,5) 8,9 (0,7) 13,3 (1,2) 27,1 (1,0) 58,9 (2,1) 42,7 (1,4) 92,5 (0,6) 47,0 (1,1)
Tajvan 75,4 (0,9) 53,5 (1,1) 69,7 (1,0) 19,7 (0,8) 48,8 (1,1) 36,1 (1,1) 62,8 (1,5) 65,3 (1,1) 61,9 (0,8) 35,8 (1,0)
Törökország 86,0 (0,7) 46,3 (0,9) 51,8 (0,9) 33,4 (0,9) 25,6 (0,8) 19,0 (0,7) 21,5 (0,8) 43,1 (1,1) 69,2 (0,9) 37,2 (1,0)
Új-Zéland 86,2 (1,0) 32,7 (1,3) 49,5 (1,8) 12,1 (1,1) 29,3 (1,7) 15,8 (1,3) 77,7 (1,3) 57,8 (1,9) 87,4 (1,3) 38,4 (1,2)
Vietnam 69,4 (1,5) 34,2 (2,1) 47,3 (1,6) 33,8 (1,5) 55,1 (1,6) 18,6 (1,3) 58,9 (1,6) 76,3 (1,2) 94,1 (0,6) 53,9 (1,8)
OECD-átlag 75,6 (0,2) 35,7 (0,2) 48,8 (0,3) 14,5 (0,2) 25,9 (0,2) 17,4 (0,2) 43,9 (0,3) 39,9 (0,2) 72,3 (0,2) 33,3 (0,2)
EU-átlag 71,3 (0,4) 34,3 (0,4) 43,1 (0,4) 13,9 (0,2) 19,8 (0,3) 12,8 (0,2) 38,1 (0,4) 32,9 (0,4) 58,6 (0,4) 31,2 (0,3)
TALIS-átlag 76,1 (0,2) 37,9 (0,2) 50,5 (0,2) 17,9 (0,1) 29,5 (0,2) 18,6 (0,1) 49,3 (0,2) 43,8 (0,2) 71,4 (0,2) 35,7 (0,2)

A tanárok válaszai alapján. Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.5.7.
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10. táblázat: A tanárok szakmai továbbképzésének tartalma 
Azon tanárok aránya, akiknek szakmai fejlődést elősegítő tevékenységei érintették az alábbi területeket

A tantárgyi 
terület(ek)hez 
kapcsolódó 

tudás és 
megértés 

A tantárgyi 
terület(ek) 

tanításához 
kapcsolódó 
pedagógiai 

kompetenciák

A tananyag 
ismerete

A tanulói 
teljesítmény- 

mérések 
gyakorlata

A tanításhoz 
felhasználható 

IKT*-képes-
ségek

Tanulói 
viselkedés és 

tanulás- 
szervezés

Iskolai 
szervezés és  

adminisztráció

Az individua- 
lizált oktatás 
megközelí- 

tései

% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 65,3 (1,1) 58,3 (1,0) 70,1 (1,0) 72,5 (1,0) 40,3 (1,4) 46,9 (1,4) 39,6 (1,2) 55,7 (1,5)
Argentína (Buenos Aires) 61,4 (1,1) 71,8 (1,6) 44,9 (1,7) 49,2 (1,6) 61,3 (1,7) 39,9 (1,7) 14,3 (1,2) 36,6 (1,3)
Ausztrália 81,7 (0,8) 74,4 (0,9) 82,6 (0,7) 76,7 (0,9) 67,1 (1,0) 44,1 (1,0) 45,3 (1,2) 64,8 (1,1)
Ausztria 78,6 (0,7) 76,3 (0,8) 50,6 (0,9) 49,6 (1,0) 46,4 (1,0) 36,2 (1,1) 16,5 (0,7) 50,4 (1,0)
Belgium 62,6 (0,8) 67,7 (0,8) 52,0 (1,1) 49,6 (0,9) 39,7 (1,2) 39,7 (1,0) 16,2 (0,7) 29,2 (0,8)
Belgium (flamand) 78,4 (0,9) 76,1 (1,0) 61,4 (1,2) 60,3 (1,2) 44,8 (1,8) 45,6 (1,2) 23,1 (1,1) 26,5 (1,0)
Brazília 85,6 (0,9) 81,7 (0,9) 80,1 (1,3) 82,5 (1,2) 51,8 (1,6) 63,8 (1,4) 29,9 (1,3) 58,2 (1,5)
Bulgária 71,4 (1,2) 73,9 (1,2) 70,2 (1,1) 60,2 (1,4) 63,3 (1,3) 56,9 (1,6) 20,5 (1,2) 34,0 (1,4)
Chile 75,8 (1,1) 74,1 (1,1) 71,8 (1,3) 64,6 (1,5) 51,5 (1,3) 52,3 (1,3) 21,3 (1,0) 41,3 (1,4)
Ciprus 82,6 (0,9) 79,6 (1,4) 86,9 (0,9) 82,4 (1,0) 55,2 (2,1) 71,3 (1,5) 29,1 (1,6) 50,2 (1,8)
Csehország 71,0 (0,9) 59,7 (1,1) 35,4 (1,2) 45,5 (1,2) 41,1 (1,2) 45,0 (1,5) 11,0 (0,6) 39,2 (1,2)
Dánia 71,8 (1,2) 68,8 (1,3) 51,3 (1,5) 45,8 (1,6) 47,1 (1,6) 32,5 (1,9) 8,1 (0,7) 20,8 (1,0)
Dél-afrikai Köztársaság 92,4 (0,9) 83,7 (1,2) 92,7 (0,8) 91,5 (0,8) 52,9 (2,1) 78,7 (1,5) 63,2 (2,1) 59,7 (1,5)
Egyesült Államok 77,8 (1,4) 67,6 (1,5) 75,1 (1,9) 72,3 (3,1) 60,1 (3,8) 55,6 (3,6) 31,0 (1,4) 64,4 (1,3)
Egyesült Arab Emírségek 84,0 (0,4) 84,1 (0,5) 85,6 (0,4) 89,0 (0,4) 84,7 (0,5) 80,0 (0,5) 55,6 (0,7) 83,1 (0,5)
Észtország 77,2 (1,0) 71,9 (0,9) 67,7 (1,1) 72,2 (1,2) 74,1 (1,2) 59,1 (1,3) 11,6 (0,9) 42,4 (1,2)
Finnország 85,7 (0,9) 65,4 (1,1) 78,5 (0,9) 75,6 (1,1) 74,4 (1,3) 30,4 (1,2) 8,6 (0,6) 41,5 (1,1)
Franciaország 58,5 (1,2) 69,4 (1,0) 59,4 (1,3) 63,2 (1,4) 50,2 (1,4) 23,7 (1,2) 5,9 (0,6) 41,5 (1,3)
Grúzia 87,6 (0,8) 87,0 (0,8) 90,9 (0,7) 89,8 (0,7) 66,6 (1,4) 84,0 (0,9) 32,5 (1,3) 77,6 (1,0)
Hollandia 78,2 (1,4) 81,3 (1,5) 61,2 (2,1) 52,9 (1,8) 60,8 (2,3) 57,9 (2,1) 18,0 (1,6) 52,8 (2,4)
Horvátország 92,6 (0,5) 88,2 (0,6) 81,6 (0,7) 86,2 (0,8) 73,1 (1,1) 54,3 (1,2) 23,3 (0,8) 65,3 (1,2)
Izland 60,7 (1,6) 53,6 (1,6) 61,5 (1,6) 72,3 (1,3) 63,2 (1,5) 36,5 (1,4) 4,3 (0,8) 31,7 (1,5)
Izrael 79,0 (1,1) 78,9 (1,1) 67,1 (1,0) 68,8 (1,1) 68,7 (1,5) 56,2 (1,1) 37,3 (1,3) 40,7 (1,3)
Japán 89,2 (0,6) 86,9 (0,7) 52,7 (1,1) 57,1 (1,1) 52,7 (1,6) 48,1 (1,1) 24,5 (0,8) 53,5 (1,0)
Kanada (Alberta) 85,7 (1,3) 79,1 (1,6) 71,6 (2,0) 80,0 (2,2) 55,7 (2,8) 44,8 (2,8) 23,5 (1,7) 64,3 (1,7)
Kazahsztán 91,9 (0,5) 89,5 (0,6) 95,5 (0,4) 96,7 (0,4) 89,5 (0,5) 82,9 (1,0) 41,0 (1,1) 76,1 (0,9)
Kína (Sanghaj) 98,3 (0,2) 98,3 (0,2) 96,1 (0,3) 85,2 (0,7) 76,9 (1,0) 79,9 (0,8) 35,9 (1,0) 80,5 (0,8)
Kolumbia 83,8 (1,3) 86,1 (1,0) 83,4 (1,3) 80,2 (1,5) 78,2 (1,7) 70,5 (1,5) 27,9 (1,7) 50,4 (2,2)
Koreai Köztársaság 91,8 (0,6) 89,7 (0,7) 80,1 (0,9) 77,6 (0,9) 60,8 (1,0) 75,7 (0,9) 37,1 (1,2) 57,5 (1,2)
Lettország 90,7 (0,8) 91,0 (0,9) 82,9 (0,9) 86,0 (0,8) 77,3 (1,1) 66,0 (1,3) 20,5 (1,5) 75,6 (1,5)
Litvánia 84,5 (0,7) 80,4 (0,9) 67,9 (0,8) 87,0 (0,8) 69,3 (1,1) 68,8 (1,1) 14,6 (0,6) 66,6 (1,1)
Magyarország 80,3 (0,9) 79,9 (0,8) 67,4 (1,2) 53,4 (1,3) 69,3 (1,1) 59,0 (1,0) 51,1 (1,3) 29,6 (1,0)
Málta 70,2 (1,3) 70,1 (1,1) 71,6 (1,2) 74,0 (1,8) 47,7 (3,1) 46,3 (1,7) 26,0 (1,7) 46,0 (1,8)
Mexikó 84,1 (0,8) 83,7 (0,8) 87,0 (0,8) 75,2 (0,9) 63,9 (1,0) 62,1 (1,2) 30,3 (1,0) 43,1 (1,1)
Norvégia 78,2 (0,6) 64,3 (0,8) 58,4 (1,2) 70,6 (1,2) 57,8 (1,7) 52,1 (1,3) 15,3 (0,6) 24,2 (0,8)
Olaszország 84,6 (0,9) 78,5 (0,9) 66,6 (1,1) 72,0 (1,1) 68,1 (1,1) 64,7 (1,1) 16,4 (0,8) 62,6 (1,2)
Oroszország 89,0 (0,7) 88,8 (0,9) 83,0 (1,3) 82,9 (1,2) 75,5 (1,4) 76,7 (1,3) 27,5 (1,1) 71,2 (1,5)
Portugália 72,0 (0,8) 74,9 (0,8) 53,0 (1,0) 55,6 (1,0) 47,0 (1,2) 41,8 (1,2) 8,0 (0,5) 29,8 (1,0)
Románia 71,1 (1,0) 72,9 (1,1) 66,3 (1,0) 73,9 (1,0) 51,8 (1,2) 61,3 (1,5) 19,4 (1,0) 51,9 (1,2)
Spanyolország 63,0 (1,1) 72,0 (0,9) 57,1 (1,2) 54,1 (1,0) 68,1 (1,1) 47,8 (1,1) 17,3 (0,7) 39,5 (0,8)
Svédország 59,3 (1,1) 50,6 (1,4) 52,4 (1,3) 53,0 (1,4) 66,6 (1,3) 41,2 (1,3) 9,7 (0,9) 42,1 (1,3)
Szaúd-Arábia 81,6 (1,0) 83,0 (1,0) 78,8 (1,1) 77,1 (1,0) 76,1 (1,0) 73,8 (1,2) 41,9 (1,4) 61,8 (1,5)
Szingapúr 86,0 (0,6) 87,7 (0,6) 80,8 (0,7) 85,4 (0,7) 74,6 (0,9) 53,7 (0,9) 41,2 (0,9) 48,0 (1,0)
Szlovákia 67,1 (1,1) 64,7 (1,1) 40,0 (1,0) 43,4 (1,0) 60,0 (0,9) 33,2 (0,9) 19,4 (0,9) 29,3 (0,9)
Szlovénia 75,8 (1,0) 72,2 (1,2) 48,9 (1,4) 60,9 (1,4) 59,2 (1,5) 45,9 (1,4) 17,8 (0,8) 50,0 (1,6)
Tajvan 94,0 (0,4) 95,9 (0,3) 91,5 (0,5) 80,1 (0,8) 59,6 (1,1) 79,5 (0,7) 45,5 (1,0) 67,5 (0,8)
Törökország 63,9 (0,9) 62,5 (0,9) 85,9 (0,8) 65,7 (0,8) 60,8 (0,9) 60,5 (1,0) 34,9 (1,0) 52,6 (1,2)
Új-Zéland 77,4 (1,2) 71,6 (1,5) 66,2 (1,4) 67,7 (1,4) 72,5 (1,7) 46,7 (1,9) 41,4 (1,4) 56,6 (1,6)
Vietnam 99,0 (0,2) 98,5 (0,3) 98,9 (0,2) 97,0 (0,4) 92,9 (0,7) 94,4 (0,6) 27,5 (1,1) 79,4 (1,2)
OECD-átlag 76,0 (0,2) 72,8 (0,2) 64,7 (0,2) 65,2 (0,2) 60,4 (0,3) 49,8 (0,3) 22,1 (0,2) 46,6 (0,2)
EU-átlag 70,5 (0,3) 70,8 (0,3) 61,4 (0,4) 62,8 (0,4) 56,5 (0,4) 47,1 (0,4) 19,2 (0,3) 47,1 (0,4)
TALIS-átlag 79,0 (0,1) 76,9 (0,1) 70,9 (0,2) 70,9 (0,2) 63,0 (0,2) 56,7 (0,2) 26,2 (0,2) 51,9 (0,2)

* Információs és kommunikációs technológiai

A táblázat a következő oldalon folytatódik.
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Azon tanárok aránya, akiknek szakmai fejlődést elősegítő tevékenységei érintették az alábbi területeket

Sajátos nevelési 
igényű tanulók 

tanítása

Tanítás 
multikulturális 

vagy többnyelvű 
környezetben

Tantárgyakon 
átívelő képessé-
gek fejlesztése

A tanulói telje-
sítménymérések 

adatainak 
elemzése és 

felhasználása

Együttműködés 
a tanárok és  

a szülők/ 
gondviselők 

között

Kommunikáció 
más kultúrákból 

vagy országokból 
származó 

emberekkel

Egyéb

% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 57,2 (1,5) 19,3 (1,2) 40,6 (1,4) 63,3 (1,3) 24,6 (1,4) 12,4 (0,9) 22,1 (0,9)
Argentína (Buenos Aires) 22,8 (1,5) 19,4 (0,9) 56,5 (1,6) 44,3 (1,4) 36,3 (1,1) 15,3 (1,0) 24,4 (1,9)
Ausztrália 57,6 (1,0) 22,7 (0,9) 56,2 (1,3) 67,8 (1,0) 26,9 (0,9) 18,8 (0,8) 24,9 (1,0)
Ausztria 22,6 (0,8) 17,6 (0,8) 34,8 (0,8) 21,2 (0,7) 29,1 (0,9) 15,5 (0,7) 38,7 (0,9)
Belgium 35,1 (0,9) 13,4 (0,8) 31,8 (0,8) 31,2 (0,8) 14,0 (0,6) 10,1 (0,5) 20,2 (0,8)
Belgium (flamand) 37,5 (1,1) 17,6 (1,3) 35,8 (1,1) 41,0 (1,0) 19,0 (0,9) 12,8 (0,7) 19,0 (0,9)
Brazília 39,7 (1,8) 26,8 (1,4) 62,5 (1,4) 74,5 (1,5) 66,1 (1,5) 25,2 (1,3) 31,1 (1,6)
Bulgária 38,7 (1,8) 31,4 (1,5) 49,1 (1,6) 54,8 (1,4) 54,9 (1,6) 26,6 (1,3) 20,8 (1,2)
Chile 54,9 (1,9) 21,2 (1,3) 56,3 (1,4) 55,0 (1,5) 54,5 (1,6) 27,7 (1,2) 21,2 (1,1)
Ciprus 31,8 (1,8) 37,7 (2,2) 63,0 (1,6) 59,1 (1,6) 53,8 (1,6) 36,2 (1,8) 20,6 (1,5)
Csehország 52,6 (1,5) 14,2 (1,0) 36,4 (0,9) 29,3 (1,2) 36,7 (1,4) 14,6 (0,8) 23,9 (0,9)
Dánia 28,7 (1,3) 14,4 (1,5) 21,0 (1,1) 25,6 (1,5) 15,3 (1,1) 10,5 (0,9) 17,9 (1,0)
Dél-afrikai Köztársaság 34,1 (2,1) 54,1 (1,7) 74,5 (1,5) 83,5 (1,1) 73,4 (1,5) 49,0 (2,1) 28,0 (2,3)
Egyesült Államok 55,9 (3,5) 41,9 (3,1) 58,7 (1,9) 60,0 (4,0) 32,4 (1,8) 29,3 (2,3) 66,5 (2,6)
Egyesült Arab Emírségek 69,5 (0,6) 64,8 (0,6) 85,7 (0,5) 86,1 (0,4) 73,8 (0,5) 61,9 (0,6) 54,1 (0,6)
Észtország 57,2 (1,8) 24,9 (1,6) 61,3 (1,0) 52,6 (1,4) 39,5 (1,2) 23,9 (1,3) 34,1 (1,1)
Finnország 30,4 (1,1) 19,9 (1,2) 34,5 (1,2) 32,4 (1,1) 21,8 (1,0) 16,1 (1,0) 22,8 (0,9)
Franciaország 30,0 (1,5) 6,3 (0,7) 27,8 (1,1) 28,0 (1,2) 9,7 (0,9) 6,9 (0,8) 16,6 (0,9)
Grúzia 51,4 (1,6) 35,3 (1,3) 74,1 (1,0) 85,8 (0,8) 72,9 (1,1) 36,4 (1,2) 48,1 (1,4)
Hollandia 42,3 (2,3) 9,7 (0,8) 44,2 (2,5) 27,7 (1,5) 29,4 (1,9) 10,2 (1,2) 22,9 (1,4)
Horvátország 67,2 (1,4) 18,7 (1,3) 56,3 (0,9) 70,0 (0,9) 40,7 (1,1) 22,6 (1,1) 43,8 (1,2)
Izland 30,5 (1,5) 23,0 (1,2) 30,3 (1,5) 23,2 (1,3) 22,9 (1,4) 18,7 (1,2) 23,9 (1,5)
Izrael 33,0 (1,3) 21,1 (1,0) 60,3 (1,4) 47,7 (1,4) 44,2 (1,1) 19,0 (0,9) 26,1 (1,2)
Japán 55,7 (1,3) 12,9 (0,8) 40,9 (1,2) 43,4 (1,2) 33,4 (1,1) 14,2 (0,8) 18,4 (0,7)
Kanada (Alberta) 46,9 (2,5) 41,4 (1,8) 62,7 (2,4) 62,7 (2,7) 27,3 (1,9) 27,5 (1,8) 20,4 (2,2)
Kazahsztán 31,9 (1,1) 36,8 (1,1) 76,6 (0,8) 89,4 (0,6) 77,6 (0,9) 30,6 (1,0) 42,9 (1,0)
Kína (Sanghaj) 46,4 (1,2) 42,6 (0,9) 55,9 (1,1) 64,4 (1,0) 62,8 (0,9) 22,0 (1,0) 40,6 (0,9)
Kolumbia 41,7 (2,3) 29,3 (1,6) 72,7 (1,7) 70,4 (1,5) 67,5 (1,9) 28,9 (1,3) 25,5 (1,8)
Koreai Köztársaság 24,5 (1,0) 31,4 (1,2) 66,7 (1,2) 67,4 (1,0) 47,1 (1,2) 22,1 (0,9) 44,8 (1,2)
Lettország 50,1 (2,2) 28,4 (1,8) 72,6 (1,1) 74,7 (1,1) 53,4 (1,7) 31,0 (1,9) 29,3 (1,3)
Litvánia 53,0 (1,7) 18,1 (0,8) 68,6 (0,8) 75,4 (1,0) 59,0 (1,1) 24,9 (0,9) 43,9 (0,9)
Magyarország 45,1 (1,5) 14,8 (1,1) 58,3 (1,3) 44,9 (1,1) 52,5 (1,1) 19,4 (1,0) 26,7 (1,0)
Málta 31,3 (2,1) 26,9 (2,1) 42,2 (1,3) 53,7 (2,0) 23,1 (1,9) 21,5 (1,9) 22,8 (1,2)
Mexikó 28,2 (1,2) 15,8 (0,9) 64,5 (1,3) 65,8 (1,1) 54,0 (1,1) 13,4 (0,8) 20,1 (1,1)
Norvégia 30,8 (1,0) 15,0 (0,9) 29,8 (1,1) 40,5 (1,2) 24,0 (0,8) 12,3 (0,7) 23,7 (0,9)
Olaszország 74,1 (0,8) 28,1 (1,3) 63,4 (1,1) 47,5 (1,2) 46,9 (1,0) 32,6 (1,0) 27,1 (0,8)
Oroszország 54,6 (1,7) 24,4 (1,5) 76,4 (1,1) 80,6 (1,3) 67,9 (1,3) 25,4 (1,2) 45,9 (1,4)
Portugália 30,5 (1,1) 14,0 (0,8) 42,4 (0,9) 33,5 (0,9) 27,2 (0,9) 17,7 (0,9) 21,4 (0,9)
Románia 33,2 (1,3) 22,3 (1,0) 52,0 (1,2) 59,1 (1,1) 53,7 (1,2) 28,0 (1,0) 39,1 (1,2)
Spanyolország 36,6 (0,9) 32,5 (0,8) 54,4 (1,0) 45,0 (1,0) 33,2 (1,2) 22,6 (0,7) 38,3 (0,9)
Svédország 46,4 (1,2) 23,9 (0,9) 25,4 (1,0) 31,3 (1,1) 13,2 (0,8) 11,9 (0,7) 24,7 (1,0)
Szaúd-Arábia 26,3 (1,6) 39,9 (1,5) 74,9 (1,2) 63,0 (1,4) 64,8 (1,4) 25,0 (1,2) 31,6 (1,4)
Szingapúr 34,5 (1,0) 24,6 (0,8) 51,1 (1,1) 68,8 (0,8) 34,4 (0,9) 20,3 (0,8) 21,0 (0,8)
Szlovákia 36,7 (1,0) 14,2 (0,7) 41,3 (1,0) 28,9 (1,0) 23,2 (0,9) 14,4 (0,7) 24,1 (0,9)
Szlovénia 54,1 (1,4) 17,6 (1,7) 44,8 (1,4) 47,8 (1,5) 40,4 (1,4) 18,5 (1,3) 31,0 (1,2)
Tajvan 52,5 (1,0) 43,0 (1,0) 67,7 (0,8) 67,0 (0,9) 60,9 (0,9) 29,7 (1,1) 30,3 (0,9)
Törökország 52,0 (0,9) 27,0 (0,9) 48,0 (1,2) 47,0 (1,0) 56,2 (1,0) 23,0 (0,9) 32,5 (1,0)
Új-Zéland 32,0 (1,7) 46,5 (1,8) 51,3 (1,4) 58,2 (1,5) 29,2 (1,6) 29,4 (1,7) 29,4 (1,3)
Vietnam 49,9 (1,7) 40,5 (2,6) 94,8 (0,5) 92,3 (0,7) 91,9 (0,7) 32,0 (1,8) 44,5 (1,7)
OECD-átlag 42,8 (0,3) 21,9 (0,2) 48,5 (0,2) 46,8 (0,3) 35,1 (0,2) 19,3 (0,2) 27,8 (0,2)
EU-átlag 45,4 (0,4) 19,7 (0,3) 45,3 (0,4) 43,4 (0,4) 31,1 (0,4) 18,2 (0,3) 26,8 (0,3)
TALIS-átlag 42,6 (0,2) 26,4 (0,2) 54,5 (0,2) 55,1 (0,2) 43,7 (0,2) 23,0 (0,2) 30,3 (0,2)

A tanárok válaszai alapján.
A táblázat adatai a vizsgálatot megelőző 12 hónapban történt szakmai továbbképzésekre, illetve szakmai fejlődést elősegítő tevékenységekre vonatkoznak.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.5.18.
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11. táblázat: A tanárok által igényelt szakmai fejlesztő tevékenységek tartalma 
Azon tanárok aránya, akiknek nagymértékben szükségük van szakmai fejlődésre az alábbi területeken

A tantárgyi 
terület(ek)hez 

kapcsolódó tudás 
és megértés 

A tantárgyi 
terület(ek) tanítá-

sához kap csolódó 
pedagógiai 

kompetenciák

A tananyag 
ismerete

A tanulói  
teljesítmény- 

mérések  
gyakorlata

A tanításhoz 
felhasználható 

IKT*-képességek

Tanulói viselkedés  
és tanulás- 
szervezés

Iskolai szervezés 
és  

adminisztráció

% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 2,8 (0,4) 1,9 (0,3) 3,5 (0,5) 4,2 (0,5) 5,3 (0,6) 2,9 (0,4) 4,0 (0,4)
Argentína (Buenos Aires) 3,2 (0,4) 4,3 (0,4) 4,1 (0,7) 5,9 (0,6) 19,6 (1,2) 9,1 (1,0) 10,6 (1,3)
Ausztrália 3,9 (0,5) 3,2 (0,4) 5,4 (0,6) 6,0 (0,5) 11,4 (0,8) 5,4 (0,4) 5,4 (0,5)
Ausztria 3,9 (0,4) 5,7 (0,4) 2,9 (0,3) 11,3 (0,6) 15,5 (0,6) 16,8 (0,7) 4,4 (0,3)
Belgium 3,9 (0,3) 4,5 (0,3) 5,3 (0,4) 11,2 (0,7) 17,6 (0,7) 9,7 (0,5) 4,0 (0,4)
Belgium (flamand) 3,0 (0,3) 3,3 (0,4) 2,9 (0,3) 10,3 (0,8) 9,4 (0,9) 8,0 (0,7) 2,9 (0,4)
Brazília 9,6 (0,7) 9,2 (0,8) 7,9 (0,7) 10,1 (0,8) 27,0 (1,2) 18,6 (1,0) 21,5 (1,2)
Bulgária 18,8 (1,0) 17,3 (1,0) 19,5 (1,1) 16,8 (0,9) 22,6 (0,9) 21,8 (1,0) 10,6 (0,8)
Chile 6,8 (0,6) 8,8 (0,7) 8,6 (0,7) 15,0 (0,9) 16,7 (0,8) 16,9 (0,9) 16,0 (0,8)
Ciprus 2,3 (0,4) 4,9 (0,5) 4,5 (0,5) 6,2 (0,6) 10,8 (0,9) 10,9 (0,7) 9,3 (0,8)
Csehország 10,8 (0,6) 7,2 (0,5) 3,3 (0,4) 6,5 (0,6) 13,0 (0,6) 16,7 (0,9) 4,3 (0,4)
Dánia 10,5 (0,7) 7,9 (0,7) 3,3 (0,6) 7,0 (0,7) 11,2 (0,9) 5,6 (0,6) 3,0 (0,4)
Dél-afrikai Köztársaság 11,0 (1,1) 12,6 (1,4) 12,3 (1,1) 10,2 (1,0) 31,5 (1,8) 15,9 (1,1) 18,9 (1,2)
Egyesült Államok 2,0 (0,4) 2,8 (0,5) 3,1 (0,6) 4,6 (0,7) 10,2 (1,8) 5,3 (0,7) 4,2 (0,6)
Egyesült Arab Emírségek 5,0 (0,3) 5,7 (0,3) 6,2 (0,4) 7,2 (0,3) 9,6 (0,4) 7,6 (0,3) 9,9 (0,4)
Észtország 10,1 (0,6) 9,4 (0,6) 7,7 (0,5) 11,0 (0,6) 19,2 (0,9) 16,7 (0,8) 4,3 (0,5)
Finnország 4,1 (0,5) 3,5 (0,5) 7,7 (0,7) 14,0 (1,0) 19,0 (1,0) 8,6 (0,7) 2,3 (0,3)
Franciaország 4,7 (0,4) 9,1 (0,6) 4,0 (0,4) 15,1 (0,7) 22,9 (0,9) 12,7 (0,9) 4,7 (0,5)
Grúzia 21,1 (1,3) 21,9 (1,2) 25,2 (1,2) 25,3 (1,2) 32,8 (1,2) 21,4 (1,2) 10,7 (0,9)
Hollandia 9,0 (1,0) 5,8 (0,9) 3,3 (0,6) 9,9 (1,0) 16,0 (1,2) 8,8 (1,0) 4,4 (0,6)
Horvátország 7,4 (0,5) 11,7 (1,0) 6,1 (0,4) 16,1 (0,8) 26,2 (0,9) 22,9 (0,9) 6,4 (0,5)
Izland 10,7 (0,9) 9,4 (0,8) 10,2 (1,0) 18,8 (1,1) 21,1 (1,1) 18,9 (1,2) 4,2 (0,6)
Izrael 15,9 (1,0) 18,5 (1,3) 12,7 (0,9) 16,6 (0,8) 29,2 (1,1) 21,6 (1,1) 14,6 (0,9)
Japán 59,2 (1,0) 63,5 (1,0) 27,7 (0,9) 43,2 (0,9) 39,0 (0,9) 43,4 (1,0) 16,7 (0,8)
Kanada (Alberta) 3,8 (0,6) 2,7 (0,5) 3,2 (0,6) 6,1 (1,0) 8,4 (1,0) 4,1 (0,7) 4,9 (0,6)
Kazahsztán 21,8 (0,9) 21,6 (0,9) 26,0 (0,9) 27,9 (0,9) 30,2 (0,9) 21,4 (0,9) 11,2 (0,6)
Kína (Sanghaj) 30,3 (1,1) 34,4 (1,1) 29,8 (1,1) 32,0 (1,0) 30,2 (1,0) 30,9 (0,9) 16,5 (0,8)
Kolumbia 14,1 (1,0) 18,7 (1,1) 16,0 (1,3) 19,9 (1,3) 33,8 (1,5) 20,5 (1,1) 27,2 (1,3)
Koreai Köztársaság 19,6 (0,9) 26,0 (1,0) 16,8 (0,9) 24,8 (0,9) 21,0 (0,8) 27,8 (1,0) 13,0 (0,6)
Lettország 12,9 (0,9) 12,0 (1,1) 18,3 (1,4) 16,6 (1,1) 22,6 (1,1) 19,7 (1,2) 6,1 (0,6)
Litvánia 15,3 (0,8) 15,2 (0,8) 11,6 (0,6) 20,1 (0,8) 23,6 (0,8) 20,9 (1,0) 6,2 (0,4)
Magyarország 6,5 (0,5) 8,2 (0,6) 5,4 (0,5) 6,8 (0,5) 20,5 (0,9) 13,1 (0,8) 4,4 (0,5)
Málta 3,7 (0,5) 3,9 (0,6) 6,9 (0,7) 14,9 (0,9) 14,0 (0,6) 11,4 (1,2) 9,1 (0,7)
Mexikó 7,2 (0,6) 10,3 (0,6) 11,7 (0,7) 9,9 (0,6) 16,5 (0,8) 12,1 (0,8) 15,1 (0,7)
Norvégia 7,5 (0,5) 8,8 (0,5) 8,3 (0,5) 12,0 (0,7) 22,2 (0,9) 10,5 (0,8) 3,8 (0,4)
Olaszország 7,2 (0,5) 10,7 (0,6) 4,4 (0,4) 9,0 (0,6) 16,6 (0,7) 15,8 (0,6) 5,4 (0,4)
Oroszország 15,3 (0,9) 15,5 (1,0) 14,5 (0,9) 14,2 (0,7) 14,6 (0,9) 13,6 (0,8) 6,9 (0,5)
Portugália 5,5 (0,4) 6,2 (0,5) 2,9 (0,3) 8,5 (0,5) 12,0 (0,6) 17,8 (0,7) 9,9 (0,6)
Románia 8,7 (0,5) 10,1 (0,6) 10,5 (0,6) 13,4 (0,8) 21,2 (0,7) 17,2 (0,8) 14,3 (0,7)
Spanyolország 3,7 (0,4) 8,0 (0,5) 4,1 (0,3) 8,9 (0,5) 15,0 (0,6) 13,5 (0,6) 10,8 (0,5)
Svédország 7,4 (0,6) 5,9 (0,6) 4,3 (0,5) 9,1 (0,8) 22,2 (1,1) 7,6 (0,6) 4,0 (0,7)
Szaúd-Arábia 13,9 (0,8) 13,7 (0,9) 14,3 (0,8) 16,0 (1,0) 27,9 (1,1) 16,3 (0,9) 14,7 (0,9)
Szingapúr 5,7 (0,5) 9,7 (0,6) 6,2 (0,5) 13,5 (0,6) 14,0 (0,7) 9,0 (0,6) 6,4 (0,5)
Szlovákia 11,1 (0,7) 10,7 (0,7) 10,9 (0,7) 11,3 (0,7) 16,6 (0,8) 19,1 (0,9) 8,2 (0,7)
Szlovénia 4,2 (0,5) 4,3 (0,4) 2,5 (0,4) 7,2 (0,6) 8,5 (0,6) 15,8 (0,8) 3,6 (0,5)
Tajvan 15,5 (0,6) 20,6 (0,7) 14,6 (0,6) 13,7 (0,6) 24,2 (0,8) 20,7 (0,7) 8,6 (0,5)
Törökország 4,2 (0,4) 4,1 (0,4) 4,6 (0,5) 5,0 (0,4) 7,5 (0,5) 6,2 (0,5) 9,8 (0,6)
Új-Zéland 3,9 (0,5) 4,1 (0,6) 2,7 (0,4) 5,5 (0,7) 14,0 (0,9) 5,1 (0,5) 4,6 (0,5)
Vietnam 80,5 (1,0) 79,4 (0,9) 72,2 (1,2) 66,1 (1,1) 55,5 (1,2) 68,4 (1,1) 21,6 (1,2)
OECD-átlag 9,4 (0,1) 10,2 (0,1) 7,6 (0,1) 12,1 (0,1) 17,7 (0,2) 14,2 (0,1) 7,5 (0,1)
EU-átlag 6,1 (0,1) 7,6 (0,2) 5,0 (0,1) 10,0 (0,2) 16,1 (0,2) 12,5 (0,2) 6,3 (0,2)
TALIS-átlag 11,8 (0,1) 12,8 (0,1) 10,8 (0,1) 14,3 (0,1) 20,0 (0,1) 16,2 (0,1) 9,2 (0,1)

* Információs és kommunikációs technológiai

A táblázat a következő oldalon folytatódik.
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Azon tanárok aránya, akiknek nagymértékben szükségük van szakmai fejlődésre az alábbi területeken

Az individua- 
lizált oktatás  

megközelítései

Sajátos nevelési  
igényű  

tanulók tanítása

Tanítás multi-
kulturális vagy 

többnyelvű 
környezetben

Tantárgyakon 
 átívelő képessé-
gek fejlesztése

A tanulói telje-
sítménymérések 

adatainak 
elemzése és 

felhasználása

Együttműködés 
a tanárok  

és a szülők/
gondviselők 

között

Kommunikáció 
más kultúrákból 

vagy országokból 
származó 

emberekkel
% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.

Anglia 2,5 (0,4) 5,9 (0,6) 4,9 (0,5) 3,4 (0,4) 3,6 (0,4) 1,4 (0,3) 2,9 (0,4)
Argentína (Buenos Aires) 10,3 (0,7) 36,0 (1,4) 24,9 (1,3) 8,9 (0,8) 6,8 (0,6) 9,0 (0,8) 14,8 (0,8)
Ausztrália 7,5 (0,6) 11,5 (0,7) 7,2 (0,5) 8,9 (0,7) 7,2 (0,6) 3,1 (0,4) 3,7 (0,5)
Ausztria 14,4 (0,7) 16,0 (0,7) 13,8 (0,7) 11,3 (0,6) 7,7 (0,5) 6,9 (0,4) 9,4 (0,6)
Belgium 12,5 (0,5) 18,3 (0,7) 9,3 (0,5) 7,1 (0,5) 8,8 (0,5) 5,5 (0,4) 5,5 (0,4)
Belgium (flamand) 9,6 (0,7) 12,9 (0,9) 8,4 (0,8) 5,1 (0,5) 8,5 (0,6) 2,5 (0,3) 3,8 (0,5)
Brazília 15,2 (0,9) 58,4 (1,2) 44,0 (1,3) 17,4 (0,9) 12,5 (0,9) 30,5 (1,3) 40,9 (1,3)
Bulgária 15,2 (0,9) 27,2 (1,2) 21,2 (1,0) 12,2 (0,8) 14,0 (0,9) 20,2 (1,0) 18,5 (0,9)
Chile 18,1 (1,0) 38,3 (1,2) 33,8 (1,2) 21,2 (1,0) 17,1 (0,8) 17,3 (1,0) 26,4 (1,0)
Ciprus 9,7 (0,8) 27,4 (1,5) 19,6 (1,2) 11,9 (1,1) 8,6 (0,9) 10,2 (0,8) 13,5 (0,9)
Csehország 10,0 (0,7) 14,6 (0,8) 6,5 (0,5) 9,3 (0,6) 7,1 (0,5) 9,0 (0,6) 6,1 (0,4)
Dánia 6,9 (0,6) 18,7 (1,0) 10,7 (0,9) 9,0 (0,7) 5,5 (0,5) 2,6 (0,4) 5,2 (0,6)
Dél-afrikai Köztársaság 16,4 (1,3) 38,6 (1,9) 19,9 (1,2) 15,2 (1,1) 12,8 (1,0) 18,6 (1,2) 21,2 (1,3)
Egyesült Államok 7,3 (0,7) 9,2 (1,1) 6,1 (1,1) 6,2 (0,6) 5,1 (1,1) 4,0 (0,6) 4,7 (0,9)
Egyesült Arab Emírségek 7,9 (0,3) 18,1 (0,5) 10,1 (0,4) 9,5 (0,3) 8,2 (0,4) 6,9 (0,3) 9,8 (0,3)
Észtország 10,6 (0,8) 26,5 (1,2) 10,5 (0,8) 17,2 (0,7) 10,2 (0,7) 12,5 (0,8) 8,4 (0,6)
Finnország 7,3 (0,5) 12,4 (0,8) 6,9 (0,6) 6,0 (0,5) 6,6 (0,6) 1,9 (0,3) 4,4 (0,5)
Franciaország 23,7 (0,8) 33,7 (0,9) 16,7 (0,8) 13,6 (0,7) 12,3 (0,7) 7,1 (0,5) 12,0 (0,8)
Grúzia 21,5 (1,0) 22,0 (1,0) 12,4 (0,8) 20,1 (0,9) 25,7 (1,2) 23,3 (1,3) 17,3 (0,9)
Hollandia 18,7 (1,5) 11,7 (1,3) 3,6 (0,5) 12,4 (1,1) 4,4 (0,6) 3,2 (0,6) 2,6 (0,4)
Horvátország 26,7 (1,0) 36,3 (1,1) 14,3 (1,0) 23,4 (0,8) 17,9 (0,9) 14,3 (0,6) 15,1 (0,8)
Izland 12,0 (1,0) 17,4 (1,1) 19,4 (1,1) 10,1 (0,8) 9,0 (0,9) 5,7 (0,8) 9,5 (0,9)
Izrael 12,0 (0,8) 25,2 (0,7) 16,5 (1,0) 25,3 (1,1) 19,0 (0,9) 16,4 (1,0) 15,2 (0,9)
Japán 45,6 (0,9) 45,7 (1,0) 14,9 (0,8) 31,8 (0,9) 33,1 (0,8) 32,1 (0,9) 15,9 (0,8)
Kanada (Alberta) 6,4 (0,9) 11,5 (1,3) 9,6 (1,8) 5,8 (0,8) 5,8 (0,7) 2,0 (0,4) 4,4 (0,7)
Kazahsztán 15,4 (0,7) 13,6 (0,6) 12,7 (0,5) 18,4 (0,7) 17,1 (0,8) 20,7 (0,9) 11,8 (0,6)
Kína (Sanghaj) 35,4 (1,2) 24,7 (1,0) 22,0 (0,9) 30,0 (1,0) 27,6 (0,9) 28,2 (0,9) 19,2 (0,7)
Kolumbia 22,9 (1,2) 54,8 (1,4) 45,4 (1,5) 26,3 (1,4) 21,2 (1,1) 20,6 (1,2) 40,1 (1,3)
Koreai Köztársaság 22,4 (0,8) 13,5 (0,8) 14,5 (0,9) 26,2 (1,0) 23,7 (0,8) 18,2 (0,8) 13,8 (0,8)
Lettország 20,8 (1,2) 19,6 (1,0) 11,1 (1,1) 17,4 (1,2) 16,3 (1,3) 13,0 (1,4) 10,6 (0,8)
Litvánia 18,5 (0,8) 20,8 (1,0) 9,5 (0,5) 18,7 (0,8) 18,9 (0,8) 13,1 (0,7) 10,1 (0,5)
Magyarország 11,1 (0,7) 22,0 (0,9) 12,6 (0,7) 13,6 (0,8) 8,3 (0,6) 8,5 (0,7) 9,8 (0,6)
Málta 10,2 (1,0) 20,4 (1,0) 20,4 (1,2) 15,2 (0,8) 13,3 (0,9) 7,0 (0,7) 12,2 (0,7)
Mexikó 14,6 (0,7) 53,2 (1,1) 45,9 (1,3) 13,6 (0,8) 10,0 (0,6) 21,9 (0,9) 31,9 (1,0)
Norvégia 6,7 (0,5) 17,7 (0,8) 12,6 (0,8) 12,8 (0,6) 8,9 (0,7) 4,1 (0,4) 6,4 (0,5)
Olaszország 9,6 (0,6) 14,9 (0,6) 14,4 (0,6) 12,9 (0,7) 6,5 (0,5) 8,0 (0,5) 11,9 (0,7)
Oroszország 11,5 (0,7) 14,6 (0,7) 12,7 (0,8) 15,1 (0,8) 13,2 (0,8) 10,2 (0,6) 13,7 (0,9)
Portugália 11,3 (0,6) 27,0 (0,8) 21,6 (0,8) 11,3 (0,6) 8,2 (0,5) 6,1 (0,4) 11,5 (0,6)
Románia 21,5 (0,8) 35,1 (1,1) 27,1 (1,0) 22,8 (0,8) 14,4 (0,8) 17,4 (0,7) 27,4 (1,0)
Spanyolország 13,1 (0,6) 28,2 (0,7) 17,6 (0,6) 15,6 (0,6) 10,2 (0,6) 9,4 (0,4) 11,2 (0,5)
Svédország 11,3 (0,8) 18,0 (0,8) 14,8 (0,7) 8,0 (0,7) 6,6 (0,6) 3,8 (0,5) 7,1 (0,6)
Szaúd-Arábia 16,1 (1,0) 28,5 (1,3) 26,0 (1,2) 25,7 (1,2) 19,3 (1,0) 22,1 (1,0) 30,3 (1,3)
Szingapúr 12,1 (0,5) 19,9 (0,7) 5,4 (0,4) 15,2 (0,7) 13,1 (0,7) 4,9 (0,4) 4,1 (0,4)
Szlovákia 14,5 (0,7) 26,5 (1,0) 9,3 (0,6) 16,3 (0,7) 10,2 (0,7) 11,0 (0,7) 8,2 (0,6)
Szlovénia 8,6 (0,7) 23,2 (1,2) 14,3 (1,0) 10,6 (0,7) 6,9 (0,7) 8,7 (0,7) 7,8 (0,6)
Tajvan 16,0 (0,7) 13,8 (0,6) 12,4 (0,7) 26,1 (0,8) 16,7 (0,6) 13,2 (0,6) 9,9 (0,6)
Törökország 9,3 (0,6) 16,0 (0,8) 22,2 (0,8) 7,4 (0,6) 6,2 (0,5) 7,3 (0,6) 24,6 (0,9)
Új-Zéland 9,7 (0,7) 14,9 (1,0) 7,3 (0,8) 11,7 (0,8) 5,8 (0,6) 4,0 (0,4) 4,0 (0,6)
Vietnam 41,2 (1,4) 25,6 (1,3) 19,1 (1,5) 66,2 (1,2) 63,3 (1,3) 61,5 (1,2) 19,0 (1,1)
OECD-átlag 13,6 (0,1) 22,2 (0,2) 15,0 (0,2) 13,6 (0,1) 10,7 (0,1) 9,3 (0,1) 11,1 (0,1)
EU-átlag 13,2 (0,2) 21,0 (0,2) 13,4 (0,2) 12,1 (0,2) 8,6 (0,2) 7,4 (0,1) 9,9 (0,2)
TALIS-átlag 15,1 (0,1) 23,9 (0,1) 16,4 (0,1) 16,1 (0,1) 13,2 (0,1) 12,6 (0,1) 13,4 (0,1)

A tanárok válaszai alapján.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.5.21.
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A	munkaidő	szerkezete
Az eredményes tanítási-tanulási környezethez elengedhetetlen, hogy a pedagógusok megfelelő munka-
körülmények között dolgozzanak. Az optimális munkateher, a magas színvonalú infrastruktúra és 
a jó minőségű tanítási eszközök együttesen teremtenek olyan munkakörülményeket, amelyekben 
a tanárok elégedettek és produktívak tudnak lenni (Johnson–Kraft–Papay 2012). A tanári munka 
minőségét nagymértékben befolyásolja a munkára fordított idő szerkezete, vagyis az, hogy a munka 
mekkora részét teszi ki a tanításra való felkészülés, a tényleges tanítás, valamint a további iskolai 
tevékenységek elvégzése (Hargreaves 1992).

A tanárok munkára fordított idejének áttekintéséhez a TALIS egyrészt azt vizsgálta, hogy a 
tanárok összesen mennyi időt dolgoznak, másrészt azt, hogy a különböző tevékenységekre átlago-
san hány órát fordítanak. Minthogy az egyes oktatási rendszerekben eltérő a tanórák hosszúsága, a 
TALIS tanári kérdőíve azt kérte a válaszadóktól, hogy a különböző feladatokra fordított időt számít-
sák át 60 perces órákra, így biztosítva az országok közötti összehasonlítást. A válaszok összesítése 
után láthatóvá vált, hogy a tanárok az OECD-országokban hetente átlagosan 38,8 órát, az Európai 
Unióban ennél átlagosan valamivel kevesebbet, heti 37,5 órát dolgoznak (12. táblázat). A teljes mun-
kára fordított idő nagymértékben szóródik az országok között, a legtöbbet Japánban (heti 56 órát), 
Kazahsztánban (49  óra), valamint Kanadában és Angliában (47 óra), a legkevesebbet Brazíliában 
(30  óra), Argentínában és Szaúd-Arábiában (29 óra), valamint Grúziában (25 óra) dolgoznak a ta-
nárok. Magyarország e tekintetben a középmezőnyben, az OECD-országok átlagának közelében 
található; hazánkban a tanárok egy átlagos héten összesen 39,1 órát dolgoznak.

A TALIS azt is kérte a tanároktól, becsüljék meg, hogy a legutóbbi héten összesen hány órát 
töltöttek tanítással. A 12. táblázatban látható, hogy valamennyi országban a tanítás teszi ki a mun-
kaidő legnagyobb részét, de az arány jelentősen szóródik az országok között. Több ázsiai oktatási 
rendszerben (Japán, Szingapúr, Vietnam) a tanítás a munkaidőnek mindössze 32–40 százalékát teszi 
ki, egyes országokban (Chile, Brazília, Törökország, Dél-afrikai Köztársaság, Grúzia, Szaúd-Arábia) 
viszont ez az arány 72–78 százalék. A tanárok az OECD-országokban munkaidejüknek átlagosan 53, 
Magyarországon 54 százalékát töltik tanítással. Hazánkban a tanítással töltött idő hetente átlagosan 
21 óra a tanárok bevallása szerint, ami 45 perces tanórákkal számolva heti 28 tanórát jelent. Ha a 
tanítással töltött idő alapján csökkenő sorrendbe rendezzük a részt vevő országokat, akkor a magyar 
tanárokat a felső harmadban találjuk.

A vizsgált országok adatai alapján az is látható, hogy a tanárok munkaidején belül jelentős 
arányt képvisel az óratervezés és az órára való felkészülés, valamint a tanulók munkáinak javítása 
és osztályozása: előbbire hetente 6,5 órát, utóbbira hetente 4 órát fordítanak átlagosan az OECD-
országokban. Magyarországon hasonló munkaidő-struktúra rajzolódik ki: az órákra való felké-
szülés 6,5 órát, a diákok teljesítményének értékelése, osztályozása 3 órát vesz igénybe. Érdemes azt 
is kiemelni, hogy hazánkban a tanárok hetente átlagosan 3 órát töltenek általános adminisztratív 
feladatok elvégzésével, valamivel több mint 2 órát fordítanak a kollégákkal való kommunikációra és 
együttműködésre, és szintén 2 órát vesznek igénybe a tanulókkal folytatott megbeszélések.

tanításra	fordított	idő	az	osztályban
Egy átlagos, tanítással töltött hét munkaidő-szerkezetének vizsgálata mellett a TALIS arra is választ 
keresett, hogy egy kiválasztott osztály tanítása során hogyan használják fel az időt a pedagógusok. 
Ehhez kapcsolódóan a tanári kérdőív azt kérte, hogy a válaszadók gondoljanak arra az osztályra, 
amelyet a kérdőív kitöltése előtti héten kedden 11 óra után elsőként tanítottak. A tanároknak azt 
kellett megítélniük, hogy a szabály szerint kiválasztott osztály tanítása során a tanítási idő hány 
százaléka telik tényleges tanítással és tanulással, hány százaléka fegyelmezéssel és hány százalé-
ka adminisztratív feladatokkal (pl. hiányzók beírása). Az eredményeket az 13. táblázat, valamint  
a 9. ábra szemlélteti.

Az OECD-országokban az 5–8. évfolyamon tanító tanárok a tanóra átlagosan 78 százalékát 
töltik tényleges tanítással, a fennmaradó idő fegyelmezéssel (13 százalék) és adminisztratív tevé-
kenységekkel (8 százalék) telik. A tanárok beszámolója alapján a tanítással-tanulással töltött idő 
aránya Oroszországban, Észtországban, Litvániában, Vietnamban és Sanghajban a legmagasabb 
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(legalább 85  százalék), és Brazíliában, Szaúd-Arábiában, valamint a Dél-afrikai Köztársaságban a 
legalacsonyabb (70 százaléknál kevesebb). Magyarországon a tanárok az órák 80 százalékát tanítással, 
12 százalékát fegyelmezéssel, 8 százalékát pedig adminisztratív feladatok elvégzésével töltik, azaz 
Magyarországon a tanítás-tanulásra valamivel több időt fordítanak, mint az OECD-átlag, miköz-
ben fegyelmezésre annál kevesebb, adminisztratív feladatokra pedig körülbelül az OECD-átlagnak 
megfelelő időt kell fordítaniuk. A 14.  táblázat arra is rámutat, hogy hazánkban a tanítással töltött 
idő aránya valamelyest csökkent, az adminisztratív feladatokkal töltött idő pedig kismértékben nö-
vekedett 2008 és 2018 között, de az arányok még így is kedvezőbbek hazánkban, mint egy átlagos 
OECD-országban.

A tényleges tanításra-tanulásra fordított idő és a tanárok tapasztalata, életkora között pozitív 
összefüggés mutatható ki (9. ábra). Szinte valamennyi oktatási rendszerben látszik, hogy az 5 évnél 
hosszabb tanítási tapasztalattal rendelkező tanárok a tanórák szignifikánsan nagyobb részét töltik 
tanítással, mint az ennél kevesebb tapasztalattal rendelkező kollégáik: a különbség az OECD-orszá-
gokat alapul véve körülbelül három perc (60 perces órákkal számolva). Ugyanígy, az 50 éves vagy 
idősebb pedagógusok a tanórák nagyobb részét képesek tényleges tanításra fordítani, mint fiatalabb 
kollégáik: a különbség körülbelül 5 perc. Magyarországon is az OECD-országokban jellemző ten-
denciát figyelhetjük meg, és a legnagyobb differencia a tanárok korát figyelembe véve rajzolódik ki. 
Hazánkban egy 50 éves vagy idősebb pedagógus a tanóra 82 százalékát, míg egy 30 évnél fiatalabb 
pedagógus 73 százalékát tölti tanítással. A különbségek nagy valószínűséggel abból fakadnak, hogy 
a hosszabb ideje pályán lévő pedagógusok hatékonyabban tudják a tanórákat felhasználni, és birto-
kában vannak azoknak a gyakorlatoknak, amelyek segítségével a fegyelmezésre és az adminisztratív 
teendőkre fordítandó időt és energiát csökkenteni tudják. 

tanítási	gyakorlat
A tanárok osztálytermi munkája a tanítás-tanulás folyamatának központi szerepét tölti be, a tan-
órákon alkalmazott tevékenységek az iskolához kapcsolódó változók közül a legnagyobb hatást gya-
korolják a tanulói teljesítményekre (Hattie 2009). A tanítás során alkalmazott stratégiák, eljárások 
természetesen nagyon széles spektrumot ölelnek fel, ezek közül néhány kiemelkedően fontos szerepet 
játszik a tanulók eredményességében, mint pl. a diákok motiválása vagy a tanulási célok kijelölése 
(Kunter et al. 2013, Nilsen–Gustafsson 2016). Több szakirodalom külön foglalkozik az eltérő tanítási 
gyakorlatok hatásával a tanulói teljesítményre (Lavy 2016, Rjosk et al. 2014). E kutatások eredmé-
nyeire alapozva a TALIS megkérdezte a tanárokat arról, milyen gyakran használnak olyan tanítási 
eljárásokat a korábban már ismertetett, kiválasztott osztályban, amelyek bizonyítottan összefüggés-
ben állnak a tanulók teljesítményével. A felmérésben vizsgált eljárások négy kategóriába sorolhatók: 
(1) a fegyelem és a rend fenntartása, (2) a tanítási-tanulási célok meghatározása, (3) kognitív aktiváció, 
(4) önállóan végzendő tevékenységek serkentése. A tanároknak az egyes eljárások alkalmazásának 
gyakoriságát kellett megjelölniük (soha vagy szinte soha, alkalmanként, gyakran, mindig), és a vá-
laszokat aszerint csoportosították, hogy hány válaszadó jelölte meg az utóbbi két válaszkategória 
valamelyikét. Az eredményeket a 10. ábra foglalja össze.

A fegyelem és a rend fenntartása azokat az eljárásokat, módszereket fogja össze, amelyeket 
a tanároknak a rendezett osztálytermi környezet és a hatékony tudásközvetítés légkörének meg-
teremtéséért és fenntartásáért szükséges alkalmazniuk (Van Tartwijk–Hammerness 2011). Empirikus 
eredmények azt mutatják, hogy a rendezett osztálytermi környezet és a tanulói teljesítmény között 
pozitív összefüggés van (Wang–Degol 2016). A TALIS adatai alapján jól látható, hogy az OECD-or-
szágokban a tanároknak átlagosan több mint 60 százaléka végezte rendszeresen a fegyelem és a rend 
fenntartására irányuló tevékenységeket. A pedagógusok 71 százaléka gyakran vagy minden órán fel-
hívta a tanulók figyelmét az osztálytermi szabályok betartására, és 70 százaléka utasította a tanulókat, 
hogy figyeljenek arra, amit mondanak. Magyarországon e tevékenységek közül egy tért el jelentősen az 
OECD-országok átlagától, nevezetesen, hogy hazánkban jóval nagyobb arányban kellett a tanároknak 
(87 százalék) felhívniuk a tanulók figyelmét a tanórán az osztálytermi szabályok betartására.

A szakirodalom arra is kitér, hogy a tanítási célok pontosítása és meghatározása, a tananyag 
kijelölése nagymértékben befolyásolja a tanulók teljesítményét (Seidel et al. 2005). A 10. ábrán látható, 
hogy a tanárok az erre irányuló tevékenységeket végezték leggyakrabban az órákon. Az OECD-
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országok ban a tanároknak átlagosan 90 százaléka gyakran vagy minden órán meghatározza, hogy 
mely témakörök megtanulását várja el a tanulóktól, 84 százaléka pedig elmagyarázza, hogy az új és a 
régi témakörök hogyan kapcsolódnak össze. E gyakorlatokat vizsgálva a magyarországi eredmények 
közül feltétlenül érdemes kiemelni egyet, amit hazánk pedagógusai a nemzetközi átlagnál szignifi-
kánsan nagyobb arányban végeznek. Magyarországon a tanárok 85 százaléka saját bevallása szerint 
gyakran vagy minden órán rámutat a mindennapi életből vagy a munka világából vett problémákra, 
ezzel szemléltetve a diákok új tudásának gyakorlati hasznosságát, miközben ez az arány az OECD-
országokban átlagosan 74 százalék. 

A kognitív aktiváció azokat a tevékenységeket foglalja magában, amelyek a tanulóktól az is-
meretek értékelését, rendszerezését, gyakorlati felhasználását várja el egy mindennapi probléma 
megoldásához (Lipowsky et al. 2009). Jól látható, hogy az ebbe a csoportba sorolható tevékenységeket 
ritkábban végzik az OECD-országokban: a tanároknak átlagosan 58 százaléka ad olyan feladatot a 
tanulóknak, amely kritikai gondolkodást igényel, 50 százaléka kéri a diákokat arra, hogy kis csopor-
tokban dolgozva találjanak megoldást egy problémára, és 44 százalékuk várja el gyakran a tanulóktól 
saját megoldási módszer alkalmazását egy komplex feladat megoldásakor. Magyarországon ezeknek 
a tanítási eljárásoknak az alkalmazása még ritkábban fordul elő az átlagosnál. A leginkább szemtű-
nő, hogy a kiscsoportos feladatmegoldást a tanároknak alig több mint harmada kéri rendszeresen a 
diákoktól, de ugyanilyen arányban követelik meg a tanulóktól az össze tett feladatok saját módszerrel 
való megoldását is. Minthogy ezek a tevékenységek a kompetencia alapú oktatás módszertanába 
tartoznak, az eredmények arra utalnak, hogy hazánk pedagógiai gyakorlatában jelen van a kész-
ségfejlesztő szemlélet, de oktatási rendszerünk kisebb hangsúlyt fektet e képességek (szelektálás, 
csoportos együttműködés, kritikai gondolkodás, komplex feladatok meg oldása) fejlesztésére, mint 
ahogy azt az OECD-országokban átlagosan teszik.

Végül, de nem utolsósorban az önállóan végzendő tevékenységek serkentése kategóriába a TALIS 
olyan feladatokat sorolt, amelyek a tanulók önálló, független munkáját igénylik, jellemzően hosszabb 
ideig tartanak vagy infokommunikációs eszközök felhasználásával végezhetők. Az átlageredményeket 
nézve, az OECD-országokban a tanárok valamivel több mint fele engedélyezi gyakran vagy minden 
alkalommal a tanulóknak az információs és kommunikációs technológiai eszközök használatát a 
tanórán vagy az iskolai feladataikhoz kapcsolódóan, és 29 százalékuk ad olyan projektet a diákoknak, 
amelynek elkészítése legalább egy hetet vesz igénybe. Az IKT-eszközök használatánál Magyar országon 
hasonló arányt látunk (48 százalék), azonban a magyar tanárok szignifikánsan kisebb arányban 
adnak a tanulóknak hosszabb projektfeladatokat (10 százalék). Utóbbi arány is a fenti megállapí-
tást erősíti, nevezetesen, hogy a hazai pedagógiai gyakorlatban kisebb hangsúlyt kapnak az önálló 
ismeretszerzésen alapuló, egyéni információfeldolgozást és -rendszerezést igénylő tanítási-tanulási 
formák, mint ahogy az az OECD-országok átlagos adataiban megfigyelhető.

tanulói	teljesítmények	értékelése
A hatékony tanítási stratégiák alkalmazása mellett a tanulóknak nyújtott visszajelzések mennyisége 
és minősége is befolyásolja a tanítás-tanulás eredményességét (Muijs–Reynolds 2001). Ehhez kap-
csolódóan a TALIS azt vizsgálta, milyen gyakran alkalmaznak a tanárok különböző visszajelzési 
formákat a kiválasztott osztály tanulóinak értékelésekor (15. táblázat).

Az OECD-országok eredményeinek összegzése azt mutatja, hogy a vizsgált értékelési-visszajelzési 
formák közül kettő széles körben elterjedt: a tanárok 79 százaléka az órákon figyelemmel kíséri a 
tanulók feladatmegoldását, és azonnal visszajelzést nyújt nekik, 77 százalékuk pedig saját mérési-
értékelési módszereket használ. Valamivel kevesebb pedagógus (58 százalék) szokott az osztályzatok 
mellett írásbeli visszajelzést adni a tanulóknak, és a tanároknak kevesebb mint a fele (41 százalék) 
engedi a tanulóknak, hogy saját maguk értékeljék a fejlődésüket, eredményességüket. Az adatok alap-
ján az is látható, hogy a latin-amerikai és az angol nyelvű országokban a tanárok nagyobb arányban 
nyújtanak visszajelzéseket a tanulóknak, mint a többi részt vevő oktatási rendszerben, ami arra utal, 
hogy ezekben a kultúrákban a visszajelzéseknek nagyobb jelentőséget tulajdonítanak.

A tanárok válaszai alapján az is látható, hogy Magyarországon az OECD-országok átlagához 
viszonyítva két visszajelzési forma tekintetében nincs jelentős különbség, míg két visszajelzési tech-
nika kevésbé jellemző az oktatási rendszerünkben. Hazánkban a tanárok kétharmada alkalmaz 
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saját mérési-értékelési módszereket, ez 10 százalékponttal alacsonyabb, mint ami a fejlett gazdaságú 
országokban átlagosan jellemző. Emellett szembetűnő, hogy hazánkban a tanároknak alig több mint 
egynegyede nyújt rendszeres írásbeli visszajelzést a tanulóknak, miközben ez az arány az OECD-or-
szágokban átlagosan 58 százalék. A jelentős aránykülönbség arra utal, hogy hazánkban nemzetközi 
összehasonlításban is nagy szerepük van az érdemjegyeknek, osztályzatoknak, és kisebb hangsúly 
kerül az egyéni teljesítmény részletes és szubjektív értékelésére. Ha szem előtt tartjuk a visszajelzés 
két fontos funkcióját, akkor az írásbeli visszajelzés szerepének növelése mindenképpen a tanulók 
érdekét szolgálná. Az ellenőrzés és értékelés ugyanis egyfelől arra szolgál, hogy visszajelzést nyújtson 
a tanulónak tanulási módszeréről, az általa befektetett energia és idő hatékonyságáról, e tekintetben 
az érdemjegyek egy összehasonlítható, rangsorolható rendszerbe illesztik a tanuló teljesítményét. 
Másfelől az értékelés a tanulók ösztönzésére, motiválására szolgáló eljárás is, és ebben a megközelí-
tésben az írásbeli visszajelzés alkalmasabb eszköz a személyre szóló, a tanuló korábbi eredményeihez 
és ismert készségeihez viszonyító értékelésre, ezáltal a diák tudatos motiválására.

Magabiztosság a tanteremben
Az oktatás eredményességével foglalkozó kutatások egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a 
tanárok magabiztosságának (Klassen–Tze 2014), és ehhez kapcsolódóan több fontos összefüggésre 
hívják fel a figyelmet. Először is, a tanárok magabiztossága, önbizalma nagymértékben összefügg 
pedagógiai gyakorlatukkal és a tanítás minőségével (Holzberger et al. 2013), a tanítási gyakorlat pedig 
statisztikailag korrelál a tanulók teljesítményével és motivációjával (Caprara et al. 2006). Másodszor, 
a nagyobb önbizalommal rendelkező pedagógusok egyszersmind elégedettebbek a munkájukkal, és 
kisebb eséllyel érinti őket a kiégés, illetve a pályaelhagyás veszélye (Chesnut–Burley 2015). E ténye-
zőket figyelembe véve a TALIS információkat gyűjtött arról, hogy a tanárok hogyan ítélik meg tevé-
kenységeiket, illetve mennyire magabiztosak ezek megvalósításában a kiválasztott osztály tanításakor. 
A tanári kérdőív vonatkozó kérdésében a tanároknak azt kellett megjelölniük, milyen mértékben 
képesek megvalósítani a felsorolt tevékenységeket a tanítás során (egyáltalán nem, kismértékben, 
közepes mértékben, nagymértékben). A 11. ábra azoknak a tanároknak az arányát mutatja, akik az 
adott tevékenységeket közepes vagy nagymértékben képesek megvalósítani.

Az OECD-országok átlagos eredményei alapján alapvetően pozitív kép rajzolódik ki a tanárok 
magabiztosságát illetően, hiszen az összes vizsgált tevékenység esetében a tanárok többsége közepes 
vagy nagymértékű önbizalomról számolt be. A fegyelmezéshez kapcsolódó tevékenységek (visel-
kedéssel kapcsolatos szabályok tisztázása, a rendbontó vagy hangoskodó tanulók csillapítása stb.) 
megvalósításában a tanárok 83–91 százaléka mondható magabiztosnak. A tanításhoz kapcsolódó 
feladatokkal (többféle tanítási módszer alkalmazása, a tananyag megértetése alternatív magyará-
zatok segítségével) kapcsolatban szintén a tanárok 85–92 százaléka számolt be közepes vagy nagy-
mértékű magabiztosságról. Az ábrán ugyanakkor az is látható, hogy két területen kisebb arányban 
nyilatkoztak önbizalomról a tanárok: az OECD-országokban tanítóknak csak körülbelül kétharmada 
magabiztos a digitális eszközök (pl. számítógépek, interaktív táblák) tanítási célú alkalmazásában, 
és ugyanekkora arányban érzik magukat magabiztosnak a tanulással szemben alacsony érdeklődést 
mutató tanulók motiválásában.

A magyarországi válaszok összegzése még az OECD-országok átlagos eredményénél is na-
gyobb arányú önbizalomról árulkodik, hiszen a magyar tanárok a vizsgált tevékenységek közül 
egy kivételével valamennyiben szignifikánsan nagyobb arányban mondták magukat közepes vagy 
nagymértékben magabiztosnak. Hazánkban a fegyelmezéshez és a tudásközvetítéshez kapcsolódó 
tevékenységekben nagyfokú magabiztosságot jelzett a tanárok 87–98 százaléka. Ezzel párhuzamosan 
három olyan terület nevezhető meg, ahol a tanárok kisebb arányban számoltak be önbizalomról, de 
a magabiztos kategóriába sorolható pedagógusok aránya ezeknél is 79–82 százalék: az érdektelen 
tanulók motiválása, többféle mérési-értékelési stratégia alkalmazása, valamint a digitális eszközök 
tanítási célú alkalmazása. A feladatok megvalósításában megmutatkozó, nemzetközi összehasonlítás-
ban is nagyarányú magabiztosság kétségkívül összefügg hazánk pedagógustársadalmának életkori 
jellemzőivel, hiszen – mint az első fejezetben említettük – a magyar pedagógusok átlagéletkora maga-
sabb, mint az OECD-országok, valamint az Európai Unió tanárainak átlagos életkora, illetve azzal is, 
hogy a tanári pálya szigorúan végzettséghez kötött, ami nem minden OECD-országról mondható el.
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tanítási	légkör	és	fegyelmezés	az	osztályban
A korábbi fejezetekben láttuk, hogy a tanárok milyen módszereket alkalmaznak a fegyelem fenn-
tartásáért és a diszruptív magatartásformák háttérbe szorításáért, illetve mennyire érzik magukat 
magabiztosnak e tevékenységekben. A TALIS kérdőívéből származó válaszok alapján az is meg-
határozható, hogy a tanárok szerint a tanulók magatartása mennyire nehezíti vagy könnyíti meg a 
tanítást a kiválasztott osztályban.

2018-ban az OECD-országokban dolgozó tanároknak valamivel kevesebb mint harmada szem-
besült különböző fegyelmezési problémákkal (12. ábra). A szóban forgó pedagógusoknak átlagosan 
28 százaléka jelezte, hogy a tanórák elején hosszasan várnia kell, amíg a tanulók elcsendesednek, és 
29 százaléka értett egyet vagy értett teljesen egyet azzal, hogy sok időt veszít tanítás közben, mert 
a tanulók félbeszakítják az órát. Ezzel párhuzamosan a tanárok 72 százaléka jelezte, hogy a tanulók 
kellemes tanulási környezetet teremtenek az osztályban. Az ábrán az is látható, hogy Magyar országon 
néhány százalékponttal alacsonyabb arányok vannak, mint az OECD-országokban, vagyis a fegyel-
mezési problémák hazánkban kisebb akadályt jelentenek, mint a fejlett gazdaságú országokban 
átlagosan. A fegyelmezési problémák és a tanítási légkör tekintetében 2008 és 2018 között nem történt 
jelentős változás Magyarországon, mindössze annyi emelhető ki, hogy a legutóbbi TALIS-vizsgálatban 
a tanárok szignifikánsan kisebb arányban jelezték, hogy az órák elején várniuk kell, amíg a diákok 
elcsendesednek (16. táblázat).

Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy a tanteremben tapasztalt fegyelmezési problémák a 
legtöbb részt vevő országban – így Magyarországon is – összefüggnek az osztályok tanulói összeté-
telével. Ennek alátámasztására a TALIS statisztikusai egy lineáris regressziós modellt hoztak létre, 
amelynek függő változója az ún. fegyelmezési index volt, magyarázó változóként pedig a tanulói 
összetételt mérő egyes arányszámokat használták. Az eredményeket a 17. táblázatban foglaltuk ösz-
sze. A táblázatban látható együtthatók azt mutatják meg, hogy a tanulói összetétel jellemzői milyen 
irányban és milyen erősen függnek össze a tanárok által jelzett fegyelmezési nehézségekkel. A pozitív 
számok arra utalnak, hogy az oszlop címében szereplő tanulók arányának növekedésével egyszer-
smind növekszik a fegyelmezési problémák aránya is. Magyarország esetében az együtthatók azt 
mutatják, hogy a viselkedési zavarral küzdő tanulók arányának emelkedése nagymértékben növeli a 
fegyelmezési problémákat, a kiválóan teljesítő diákok arányának emelkedésével pedig szignifikánsan 
csökken a fegyelmezési problémák aránya. A nem magyar anyanyelvű tanulók jelenléte nem függ 
össze szignifikánsan a fegyelmezési problémák gyakoriságával.

tanár-diák	és	tanár-tanár	kapcsolat
A tanulói teljesítményeket vizsgáló empirikus kutatások visszatérő megállapítása, hogy a családi-
otthoni körülmények, valamint az iskola infrastrukturális és formális jellemzői mellett a tanulók 
közérzete is összefügg a teljesítménnyel. A tanulók szempontjából a kortárs közösséghez fűződő 
kapcsolat és a tanár-diák viszonynak van kiemelkedő jelentősége (Osterman 2000, Chiu et al. 2016). 
A tanárok nézőpontjából a munka megítélését és eredményességét ugyanúgy meghatározza a diá-
kokhoz fűződő viszony, és a pedagógusok egymáshoz fűződő kapcsolata is az iskolai légkör fontos 
összetevője (Finnan et al. 2003).

A TALIS a tanárok és diákok közötti kapcsolat feltérképezéséhez azt kérte a tanároktól, 
hogy értékeljék, mennyire értenek egyet bizonyos állításokkal. A válaszok összegzése azt mutatja  
(18. táblázat), hogy a tanárok és tanulók közötti kapcsolat valamennyi részt vevő országban pozitív. 
Mind az OECD-országokban, mind az Európai Unióban a tanároknak átlagosan 96 százaléka egyet-
értett vagy teljesen egyetértett azzal, hogy alapvetően jó a tanár-diák kapcsolat az intézményben. 
Ugyanilyen arányban nyilatkoztak arról is, hogy az iskolában a tanárok többsége számára fontos 
a tanulók jólléte. Magyarországon is hasonló arányokat látunk: hazánkban 10 tanár közül 9 úgy 
gondolja, hogy általánosságban jó a pedagógus-tanuló kapcsolat, fontos a tanulók jólléte, a tanárokat 
érdekli a tanulók véleménye, illetve az iskola pluszsegítségét nyújt azoknak a tanulóknak, akiknek 
erre szükségük van. A tanár-diák kapcsolat megítélésében a 2008-as vizsgálat adataihoz viszonyítva 
gyakorlatilag nem történt változás, az egyes oktatási rendszerekben néhány százalékpontos, nem 
szignifikáns arányváltozásról lehet beszámolni.
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A tanárok egymás közötti kapcsolatát vizsgálva valamivel alacsonyabb arányszámokat látha-
tunk: az OECD-országokban és az Európai Unióban a tanárok 87 százaléka értett egyet vagy értett 
teljesen egyet azzal az állítással, hogy a tanárok megbízhatnak egymásban. Szembetűnő az is, hogy 
a tanárok közötti bizalom megítélése országonként jobban szóródik, mint a tanár-diák viszonyt 
mérő arányszámoké. Mexikóban a tanárok 67, Portugáliában 79 százaléka érzi úgy, hogy megbízhat 
a kollégáiban, a skála másik végén, Vietnamban 96, Sanghaj-Kínában pedig 98 százalék ez az arány. 
Magyarország azon országok közé tartozik, ahol a tanárok közötti bizalom szintje az OECD-országok 
átlagánál alacsonyabb: hazánkban a pedagógusok 82 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a tanárok 
megbízhatnak egymásban.

A	tanárok	által	javasolt	fejlesztési	irányok
A fejlett országokban az elmúlt évtizedekben a tanítás és tanulás formális keretei jelentősen megvál-
toztak. A változások (decentralizáció vagy centralizáció, tantervi hangsúlyváltozások, a technológiai 
eszközök integrálása az oktatásba, a sajátos nevelési igényű vagy eltérő etnikai hátterű tanulók integ-
rációja stb.) mind kihívások elé állítják a pedagógusokat, és a tanári hivatás gyakran az élethosszig 
tartó tanulás kontextusában jelenik meg, a hatékony pedagógus képéhez pedig hozzákapcsolódik a 
szakmai tudás és kompetenciák folyamatos fejlesztésének igénye. E folyamatokkal párhuzamosan 
az oktatásirányítás szereplői és a kutatók is egyre nagyobb figyelmet fordítanak a tanárképzés és 
-továbbképzés fejlesztési irányainak kijelölésére, és a tanári hivatás definiálását az oktatási reform 
meghatározó pillérének tartják (Lai–Lo 2007, Harris-Van Keuren et al. 2015).

A tanítás-tanulás fejlesztési irányainak megragadásához a TALIS egyik kérdése lehetőséget 
biztosított a tanároknak arra, hogy a felsorolt fejlesztési területek fontosságát értékeljék (kevésbé 
fontos, közepesen fontos, nagyon fontos). A kérdés egész pontosan arra irányult, hogy az oktatás 
költségvetésének 5 százalékos emelése esetén a válaszadók mely kiadási prioritásokat tartanák fon-
tosnak az alábbiak közül:

•	 befektetés információs és kommunikációs technológiai eszközökbe, 
•	 befektetés tananyagokba (pl. tankönyvekbe),
•	 a hátrányos helyzetű vagy bevándorló hátterű tanulók támogatása,
•	 az osztálylétszámok csökkentése több tanár alkalmazásával,
•	 az iskola épületeinek és létesítményeinek fejlesztése,
•	 sajátos nevelési igényű tanulók támogatása,
•	 magas színvonalú szakmai továbbképzés biztosítása a tanároknak,
•	 a tanárok munkabérének emelése,
•	 a tanárok adminisztrációs terheinek csökkentése a támogató személyzet létszámának növe-

lésével.

A tanároknak nem kellett rangsorolniuk a felsorolt prioritásokat, valamennyi terület esetében meg-
jelölhették a „nagyon fontos” válaszlehetőséget. Az eredményeket a 19. táblázat foglalja össze. A táb-
lázatban azon tanárok aránya szerepel, akik az adott kiadási prioritást nagyon fontosnak tartották. 
A válaszok összegzése azt mutatja, hogy OECD-országok pedagógusainak körülbelül kétharmada a 
tanári bér emelését, valamint az osztálylétszámok csökkentését tartja legfontosabbnak. Emellett 
a pedagógusok körülbelül fele prioritásként kezelné az adminisztratív terhek csökkentését és az 
iskola infrastruktúrájának fejlesztését.

Magyarországon a legnagyobb arányban (81 százalék) a pedagógusok bérének emelését jelölték 
prioritásnak, ezt követte az adminisztratív terhek csökkentése (75 százalék), az iskola épületeinek 
a fejlesztése (72 százalék), valamint az osztálylétszámok csökkentése (69 százalék). Továbbá a hazai 
pedagógusok több mint fele fontosnak tartaná az infokommunikációs eszközök fejlesztését is.

Érdemes kiemelni, hogy a tanárok bérének az emelése olyan prioritásnak bizonyult, amely 
a vizsgált 48 oktatási rendszer közül 39-ben a három legnagyobb arányban megjelölt tényező kö-
zött szerepelt. Ugyanakkor voltak olyan országok is, amelyekben a tanárok az oktatásra elkölthető 
többlet kiadásokat kisebb arányban fordítanák a pedagógusok béremelésére. Ilyen például Finnország, 
Ausztria, Dánia vagy Kanada (Alberta); ezekben az oktatási rendszerekben a tanároknak a harmada 
vagy kisebb aránya tartja nagyon fontos prioritásnak a béremelést.
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A bérfejlesztést prioritásként megjelölő tanárok aránya természetesen összefügg az egyes ok-
tatási rendszerekben elérhető átlagos pedagógusi munkabérrel. Ennek alátámasztására az OECD 
pályakezdő tanárok átlagfizetésére9 vonatkozó adatait tudjuk felhasználni. A 13. ábra X tengelyén a 
pályakezdő tanárok átlagos munkabérét, Y tengelyén a pedagógusok béremelését fontos prioritásként 
megjelölők arányát látjuk. Jól látható az átlagos munkabér és a béremelés igényének összefüggése, 
hiszen a két változó kapcsolatát leíró regressziós egyenes negatív meredekségű. Ez azt jelenti, hogy 
minél magasabb egy országban a tanárok kezdő fizetése, annál kisebb arányban jelölik meg fontos 
prioritásként a béremelést az oktatási kiadások között. Az ábrát az OECD-átlagok négy negyedre 
osztják: a bal felső részben találhatók azok az oktatási rendszerek, amelyekben a tanárok átlagfizetése 
az átlagosnál alacsonyabb és a béremelést prioritásként megjelölők aránya az átlagosnál magasabb, 
a jobb alsó részben pedig azok az országok szerepelnek, ahol az átlagosnál magasabb fizetés mellett 
az átlagosnál kevesebb tanár tartja fontosnak a bérfejlesztést. Az ábrán az országok elhelyezkedése is 
azt igazolja, hogy a magasabb átlagos munkabér csökkenti a bérfejlesztést fontosnak tartók arányát. 
Ugyanakkor találunk néhány olyan országot is, ahol az átlagosnál magasabb bér ellenére az átlagos-
nál nagyobb arányban jelölték meg prioritásként a fizetésemelést (pl. Izland, Portugália, Új-Zéland, 
Egyesült Államok), és két olyan ország is van (Anglia és Szlovénia), ahol az átlagosnál alacsonyabb 
bér ellenére az átlagosnál kisebb arányban (körülbelül a tanárok fele) tartják fontosnak a béremelést. 
Magyarország az ábra bal felső negyedében található, vagyis hazánkban az OECD-átlagnál alacso-
nyabb kezdő fizetés mellett az OECD-átlagnál szignifikánsan nagyobb arányban (80 százalék) tartják 
fontosnak az oktatási költségvetés növelése esetén a pedagógusok bérfejlesztését.

9 Az OECD az Education at a Glance 2018: OECD Indicators című kiadványban publikálta a pályakezdő tanárok törvényben 
rögzített kezdő fizetését vásárlóerő-paritáson számolva, a 2017. év adatait felhasználva. A fizetéseket amerikai dollárban 
(USD) számítottak ki, és az egész évi jövedelmet jelentik. A vásárlóerő-paritás (PPP) egy közgazdasági módszer, amely azt 
méri, hogy mennyi terméket és szolgáltatást lehet vásárolni egy valutában egy másik valutához mérve, figyelembe véve a 
különböző országokban eltérő árakat. A vásárlóerő-paritás így nemcsak az egyes országok bérkülönbségeit teszi láthatóvá, 
hanem a nemzetközi életszínvonal összehasonlítására is alkalmas. Az OECD kiadványa elérhető a következő címen: http://
www.oecd.org/education/education-at-a-glance/.
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ábrák,	táblázatok
12. táblázat: A tanárok munkaidő-szerkezete 

Az alábbi tevékenységekre fordított 60 perces órák száma a vizsgálatot megelőző teljes naptári héten*  **

Az összes munkára 
fordított idő Tanítás

Egyéni óratervezés 
vagy az órára való 

felkészülés 
az iskolában vagy 

az iskolán kívül

Kollégákkal 
való csapatmunka 
vagy beszélgetés 

az iskolában

A tanulók munkáinak 
osztályozása/javítása

Tanulókkal történő 
megbeszélések*** 

Átlag S.H. Átlag S.H. Átlag S.H. Átlag S.H. Átlag S.H. Átlag S.H.
Anglia 46,9 (0,4) 20,1 (0,2) 7,4 (0,1) 3,0 (0,1) 6,2 (0,1) 2,5 (0,1)
Argentína (Buenos Aires) 29,0 (0,6) 16,8 (0,4) 4,4 (0,2) 2,1 (0,1) 4,2 (0,2) 2,0 (0,1)
Ausztrália 44,8 (0,3) 19,9 (0,2) 7,3 (0,1) 3,7 (0,1) 4,9 (0,1) 2,5 (0,1)
Ausztria 37,2 (0,3) 19,2 (0,1) 7,4 (0,1) 2,3 (0,0) 4,6 (0,1) 1,0 (0,0)
Belgium 35,1 (0,2) 18,5 (0,1) 5,8 (0,1) 2,1 (0,0) 4,6 (0,1) 1,3 (0,0)
Belgium (flamand) 37,1 (0,3) 18,5 (0,2) 6,4 (0,1) 2,2 (0,0) 4,8 (0,1) 1,3 (0,0)
Brazília 29,8 (0,5) 22,3 (0,5) 6,0 (0,2) 3,0 (0,2) 4,3 (0,2) 3,0 (0,2)
Bulgária 38,5 (0,5) 19,9 (0,2) 7,5 (0,2) 2,9 (0,1) 4,1 (0,1) 1,8 (0,1)
Chile 38,1 (0,6) 28,5 (0,3) 6,4 (0,2) 3,0 (0,1) 4,4 (0,1) 2,4 (0,1)
Ciprus 34,3 (0,6) 17,4 (0,3) 7,4 (0,3) 3,1 (0,1) 5,5 (0,2) 2,2 (0,1)
Csehország 38,5 (0,4) 19,1 (0,1) 7,3 (0,1) 2,1 (0,1) 4,2 (0,1) 2,2 (0,0)
Dánia 38,9 (0,3) 19,4 (0,2) 7,0 (0,1) 3,0 (0,1) 2,5 (0,1) 1,5 (0,1)
Dél-afrikai Köztársaság 35,0 (0,8) 25,7 (0,6) 5,6 (0,2) 3,1 (0,1) 6,3 (0,3) 3,0 (0,2)
Egyesült Államok 46,2 (0,6) 28,1 (0,4) 7,2 (0,2) 3,5 (0,3) 5,3 (0,4) 3,4 (0,5)
Egyesült Arab Emírségek 39,7 (0,2) 23,7 (0,1) 7,3 (0,1) 3,6 (0,1) 5,2 (0,1) 3,4 (0,1)
Észtország 35,7 (0,3) 20,9 (0,3) 6,0 (0,1) 1,8 (0,0) 3,5 (0,1) 1,9 (0,0)
Finnország 33,3 (0,3) 20,7 (0,2) 4,9 (0,1) 2,1 (0,0) 2,9 (0,1) 1,0 (0,1)
Franciaország 37,3 (0,2) 18,3 (0,1) 7,0 (0,1) 2,1 (0,0) 4,7 (0,1) 1,2 (0,0)
Grúzia 25,3 (0,6) 18,3 (0,4) 5,3 (0,2) 2,7 (0,1) 3,4 (0,1) 3,4 (0,2)
Hollandia 36,4 (0,5) 17,4 (0,2) 4,9 (0,2) 3,0 (0,1) 3,7 (0,2) 2,5 (0,2)
Horvátország 39,4 (0,3) 19,7 (0,2) 8,3 (0,1) 2,1 (0,1) 3,7 (0,1) 1,8 (0,1)
Izland 38,8 (0,4) 19,8 (0,2) 6,8 (0,2) 2,9 (0,1) 3,4 (0,1) 1,5 (0,1)
Izrael 32,6 (0,5) 21,4 (0,3) 5,2 (0,1) 3,1 (0,1) 3,9 (0,1) 2,8 (0,1)
Japán 56,0 (0,4) 18,0 (0,2) 8,5 (0,2) 3,6 (0,1) 4,4 (0,1) 2,3 (0,1)
Kanada (Alberta) 47,0 (0,6) 27,2 (0,5) 7,3 (0,3) 2,6 (0,1) 5,0 (0,2) 2,3 (0,1)
Kazahsztán 48,8 (0,6) 15,1 (0,2) 9,1 (0,2) 4,3 (0,2) 4,8 (0,1) 3,5 (0,1)
Kína (Sanghaj) 45,3 (0,4) a a 8,5 (0,1) 4,1 (0,1) 7,8 (0,1) 5,3 (0,1)
Kolumbia 40,5 (0,6) 26,8 (0,3) 8,2 (0,2) 3,4 (0,1) 6,2 (0,2) 3,8 (0,2)
Koreai Köztársaság 34,0 (0,4) 18,1 (0,2) 6,3 (0,1) 2,5 (0,1) 2,9 (0,1) 3,7 (0,1)
Lettország 35,1 (0,6) 21,0 (0,4) 6,1 (0,2) 2,1 (0,1) 4,2 (0,1) 2,9 (0,1)
Litvánia 35,4 (0,5) 18,7 (0,2) 6,4 (0,1) 2,1 (0,1) 4,0 (0,1) 2,2 (0,1)
Magyarország 39,1 (0,4) 21,2 (0,2) 6,5 (0,1) 2,3 (0,0) 3,4 (0,1) 2,4 (0,1)
Málta 36,7 (0,5) 18,6 (0,3) 8,6 (0,2) 3,1 (0,1) 5,4 (0,3) 2,6 (0,1)
Mexikó 35,6 (0,6) 22,4 (0,4) 6,1 (0,1) 2,2 (0,1) 4,5 (0,1) 2,5 (0,1)
Norvégia 39,9 (0,2) 15,8 (0,1) 6,3 (0,1) 3,3 (0,0) 4,3 (0,1) 2,4 (0,1)
Olaszország 30,0 (0,2) 16,8 (0,1) 5,1 (0,1) 3,2 (0,1) 3,7 (0,1) 1,4 (0,1)
Oroszország 42,6 (0,5) 24,1 (0,3) 9,1 (0,2) 3,6 (0,1) 4,6 (0,1) 3,1 (0,1)
Portugália 39,6 (0,3) 20,1 (0,1) 6,8 (0,1) 2,4 (0,1) 6,9 (0,2) 1,4 (0,0)
Románia 33,5 (0,5) 17,0 (0,2) 6,3 (0,1) 2,4 (0,1) 3,4 (0,1) 2,2 (0,0)
Spanyolország 36,7 (0,3) 19,6 (0,2) 6,2 (0,1) 2,5 (0,0) 5,2 (0,1) 1,7 (0,1)
Svédország 42,3 (0,2) 18,6 (0,2) 6,5 (0,1) 3,3 (0,1) 4,1 (0,1) 2,2 (0,1)
Szaúd-Arábia 28,7 (0,6) 20,7 (0,5) 5,5 (0,2) 3,7 (0,2) 4,9 (0,2) 3,2 (0,2)
Szingapúr 45,7 (0,3) 17,9 (0,2) 7,2 (0,1) 3,1 (0,1) 7,5 (0,1) 2,4 (0,1)
Szlovákia 36,4 (0,3) 20,1 (0,2) 6,9 (0,1) 2,2 (0,0) 3,5 (0,1) 2,1 (0,1)
Szlovénia 39,5 (0,3) 19,5 (0,2) 8,6 (0,2) 2,6 (0,1) 3,5 (0,1) 2,2 (0,1)
Tajvan 35,7 (0,4) 17,2 (0,2) 6,9 (0,1) 3,1 (0,1) 4,2 (0,1) 3,6 (0,1)
Törökország 31,6 (0,3) 24,5 (0,2) 3,4 (0,1) 1,9 (0,1) 2,3 (0,1) 1,9 (0,1)
Új-Zéland 45,5 (0,6) 20,3 (0,3) 6,7 (0,2) 3,6 (0,1) 4,6 (0,1) 2,3 (0,2)
Vietnam 46,0 (0,6) 18,1 (0,4) 9,9 (0,3) 3,3 (0,1) 4,9 (0,2) 2,5 (0,1)
OECD-átlag 38,8 (0,1) 20,6 (0,0) 6,5 (0,0) 2,7 (0,0) 4,2 (0,0) 2,2 (0,0)
EU-átlag 37,5 (0,1) 18,8 (0,1) 6,5 (0,0) 2,6 (0,0) 4,6 (0,0) 1,8 (0,0)
TALIS-átlag 38,3 (0,1) 20,3 (0,0) 6,8 (0,0) 2,8 (0,0) 4,5 (0,0) 2,4 (0,0)

* Egy „teljes” naptári hétnek számít az a hét, amelyet nem rövidítenek iskolai szünetek, állami ünnepek, betegszabadság stb.  
** Az egyes tevékenységekre fordított órák összege nem feltétlenül egyenlő az összes munkára fordított idővel, mert az egyes tevékenységekre fordított időket külön kérdésekkel vizsgálták. A táblázatban szereplő adatok a részt vevő tanárok  
 válaszai alapján számolt átlagok, és az átlagszámításba a részmunkaidős tanárok válaszait is beleszámították. 
*** Magában foglalja a tanulók felügyeletét, mentorálást, virtuális tanácsadást, pályaválasztási tanácsadást és viselkedési útmutatást.
a Nem áll rendelkezésre adat. A táblázat a következő oldalon folytatódik.
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Az alábbi tevékenységekre fordított 60 perces órák száma a vizsgálatot megelőző teljes naptári héten*  **

Részvétel az iskola 
vezetésében

Általános 
adminisztratív 

munka+ 

Szakmai 
továbbképzésekhez 

kapcsolódó 
tevékenységek

Szülőkkel vagy 
gondviselőkkel való 

kommunikáció és 
együttműködés

Tanórán kívüli 
feladatok

Egyéb 
munkafeladatok

Átlag S.H. Átlag S.H. Átlag S.H. Átlag S.H. Átlag S.H. Átlag S.H.
Anglia 2,0 (0,1) 3,8 (0,1) 1,0 (0,0) 1,5 (0,0) 1,7 (0,1) 2,2 (0,1)
Argentína (Buenos Aires) 1,2 (0,1) 1,2 (0,2) 2,0 (0,2) 1,2 (0,1) 1,2 (0,2) 1,8 (0,2)
Ausztrália 2,4 (0,1) 4,1 (0,1) 1,7 (0,1) 1,3 (0,1) 1,8 (0,1) 2,6 (0,1)
Ausztria 0,8 (0,0) 1,8 (0,0) 1,3 (0,1) 1,2 (0,0) 1,0 (0,0) 1,6 (0,0)
Belgium 0,8 (0,0) 1,7 (0,0) 0,8 (0,0) 0,6 (0,0) 1,1 (0,1) 1,5 (0,1)
Belgium (flamand) 0,9 (0,0) 2,4 (0,1) 0,8 (0,0) 0,8 (0,0) 1,1 (0,0) 1,4 (0,1)
Brazília 1,5 (0,1) 1,3 (0,1) 3,0 (0,2) 1,6 (0,1) 2,1 (0,1) 2,4 (0,1)
Bulgária 1,1 (0,1) 2,7 (0,1) 2,0 (0,1) 1,8 (0,1) 1,8 (0,1) 1,3 (0,1)
Chile 2,0 (0,1) 3,4 (0,1) 2,3 (0,1) 1,8 (0,1) 2,0 (0,1) 2,0 (0,1)
Ciprus 1,8 (0,1) 2,6 (0,1) 1,7 (0,1) 1,8 (0,1) 2,1 (0,1) 1,8 (0,1)
Csehország 1,0 (0,0) 2,9 (0,1) 1,7 (0,1) 1,2 (0,0) 1,2 (0,1) 1,2 (0,1)
Dánia 0,7 (0,1) 1,7 (0,1) 0,8 (0,1) 1,4 (0,1) 0,9 (0,1) 2,3 (0,2)
Dél-afrikai Köztársaság 2,8 (0,2) 3,6 (0,2) 3,0 (0,2) 2,2 (0,1) 3,3 (0,2) 2,4 (0,2)
Egyesült Államok 1,7 (0,2) 2,6 (0,2) 1,7 (0,2) 1,6 (0,2) 3,0 (0,2) 7,1 (0,2)
Egyesült Arab Emírségek 2,6 (0,1) 3,1 (0,1) 2,7 (0,0) 2,1 (0,0) 2,3 (0,1) 2,3 (0,1)
Észtország 0,6 (0,1) 1,8 (0,0) 1,8 (0,0) 1,1 (0,0) 1,6 (0,1) 1,4 (0,1)
Finnország 0,3 (0,0) 1,1 (0,0) 0,8 (0,0) 1,2 (0,0) 0,4 (0,0) 0,9 (0,1)
Franciaország 0,7 (0,0) 1,4 (0,1) 0,8 (0,1) 1,1 (0,0) 1,0 (0,1) 1,8 (0,1)
Grúzia 1,6 (0,1) 1,6 (0,1) 2,6 (0,1) 2,3 (0,1) 2,1 (0,1) 1,8 (0,1)
Hollandia 1,0 (0,1) 2,4 (0,1) 1,9 (0,1) 1,5 (0,1) 0,9 (0,1) 2,0 (0,1)
Horvátország 0,5 (0,0) 2,6 (0,1) 2,3 (0,1) 1,2 (0,0) 1,6 (0,1) 1,6 (0,1)
Izland 0,9 (0,1) 2,3 (0,1) 1,6 (0,1) 1,1 (0,1) 1,0 (0,1) 1,8 (0,1)
Izrael 2,1 (0,1) 1,7 (0,1) 2,2 (0,1) 1,9 (0,1) 1,8 (0,1) 1,6 (0,1)
Japán 2,9 (0,1) 5,6 (0,2) 0,6 (0,0) 1,2 (0,0) 7,5 (0,2) 2,8 (0,1)
Kanada (Alberta) 1,8 (0,2) 2,4 (0,1) 1,5 (0,1) 1,4 (0,1) 2,7 (0,2) 0,7 (0,1)
Kazahsztán 2,5 (0,1) 3,2 (0,1) 3,2 (0,1) 2,5 (0,1) 3,1 (0,1) 2,2 (0,1)
Kína (Sanghaj) 3,2 (0,1) 2,8 (0,1) 3,2 (0,1) 2,2 (0,1) 1,9 (0,1) 2,6 (0,1)
Kolumbia 3,3 (0,2) 3,0 (0,2) 4,6 (0,2) 2,7 (0,2) 2,6 (0,2) 2,6 (0,2)
Koreai Köztársaság 1,7 (0,1) 5,4 (0,1) 2,6 (0,1) 1,6 (0,1) 2,0 (0,1) 1,8 (0,1)
Lettország 0,7 (0,0) 2,2 (0,1) 1,5 (0,1) 1,2 (0,0) 1,5 (0,1) 1,5 (0,1)
Litvánia 1,2 (0,1) 2,3 (0,1) 2,6 (0,1) 1,3 (0,0) 1,9 (0,1) 1,6 (0,1)
Magyarország 1,5 (0,1) 2,9 (0,1) 1,0 (0,1) 1,2 (0,0) 1,6 (0,0) 1,7 (0,1)
Málta 1,2 (0,1) 2,4 (0,1) 1,6 (0,1) 1,4 (0,1) 1,6 (0,1) 2,0 (0,2)
Mexikó 1,4 (0,1) 1,7 (0,1) 3,4 (0,1) 1,9 (0,1) 1,6 (0,1) 1,9 (0,1)
Norvégia 1,2 (0,1) 2,6 (0,1) 1,3 (0,0) 1,3 (0,0) 0,7 (0,0) 1,8 (0,1)
Olaszország 1,1 (0,1) 1,9 (0,0) 1,8 (0,1) 1,2 (0,0) 1,0 (0,0) 0,9 (0,0)
Oroszország 1,7 (0,1) 3,4 (0,1) 3,5 (0,1) 2,0 (0,1) 2,5 (0,1) 2,4 (0,1)
Portugália 1,3 (0,1) 2,7 (0,1) 1,6 (0,1) 1,1 (0,0) 1,6 (0,1) 1,5 (0,1)
Románia 0,7 (0,0) 1,2 (0,1) 1,7 (0,1) 1,4 (0,0) 1,8 (0,1) 1,9 (0,1)
Spanyolország 1,5 (0,1) 1,7 (0,1) 1,7 (0,0) 1,4 (0,0) 1,0 (0,1) 1,4 (0,0)
Svédország 0,9 (0,1) 3,2 (0,1) 1,1 (0,0) 1,5 (0,0) 0,4 (0,0) 1,9 (0,1)
Szaúd-Arábia 3,2 (0,2) 2,7 (0,2) 3,1 (0,2) 2,2 (0,2) 2,6 (0,2) 2,5 (0,2)
Szingapúr 1,4 (0,0) 3,8 (0,1) 1,8 (0,0) 1,3 (0,0) 2,7 (0,1) 8,2 (0,1)
Szlovákia 1,0 (0,1) 2,6 (0,1) 1,8 (0,1) 1,3 (0,0) 1,9 (0,1) 1,2 (0,1)
Szlovénia 1,1 (0,1) 3,5 (0,1) 2,4 (0,1) 1,8 (0,1) 2,3 (0,1) 2,7 (0,1)
Tajvan 3,6 (0,1) 4,5 (0,1) 2,4 (0,1) 1,7 (0,1) 2,3 (0,1) 1,9 (0,1)
Törökország 1,6 (0,1) 1,9 (0,1) 1,5 (0,1) 1,7 (0,1) 1,8 (0,1) 1,9 (0,1)
Új-Zéland 2,0 (0,1) 4,3 (0,1) 1,8 (0,1) 1,3 (0,1) 2,3 (0,2) 2,5 (0,1)
Vietnam 2,2 (0,1) 2,1 (0,1) 3,4 (0,1) 2,0 (0,1) 2,6 (0,1) 2,4 (0,1)
OECD-átlag 1,4 (0,0) 2,7 (0,0) 1,7 (0,0) 1,4 (0,0) 1,7 (0,0) 2,0 (0,0)
EU-átlag 1,2 (0,0) 2,2 (0,0) 1,4 (0,0) 1,3 (0,0) 1,2 (0,0) 1,6 (0,0)
TALIS-átlag 1,6 (0,0) 2,7 (0,0) 2,0 (0,0) 1,6 (0,0) 1,9 (0,0) 2,1 (0,0)

A tanárok válaszai alapján.
* Egy „teljes” naptári hétnek számít az a hét, amelyet nem rövidítenek iskolai szünetek, állami ünnepek, betegszabadság stb.  
** Az egyes tevékenységekre fordított órák összege nem feltétlenül egyenlő az összes munkára fordított idővel, mert az egyes tevékenységekre fordított időket külön kérdésekkel vizsgálták. A táblázatban szereplő adatok a részt vevő tanárok  
 válaszai alapján számolt átlagok, és az átlagszámításba a részmunkaidős tanárok válaszait is beleszámították. 
+ Magában foglalja a kommunikációt, a papírmunkát és az egyéb hivatalos feladatokat.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.2.27.
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13. táblázat: Az idő felhasználása az osztályban 
A tanárok a tanítási idő hány százalékát töltik az alábbi tevékenységekkel a kiválasztott osztályban
Tényleges tanítás és tanulás Fegyelmezés, rend fenntartása Adminisztratív feladatok

% S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 79,9 (0,4) 12,6 (0,4) 7,1 (0,2)
Argentína (Buenos Aires) 76,6 (0,5) 15,6 (0,4) 7,7 (0,2)
Ausztrália 77,6 (0,4) 14,5 (0,3) 7,6 (0,2)
Ausztria 76,6 (0,4) 13,9 (0,3) 9,1 (0,1)
Belgium 72,4 (0,4) 17,4 (0,3) 9,9 (0,1)
Belgium (flamand) 74,4 (0,4) 15,3 (0,4) 10,1 (0,2)
Brazília 67,4 (0,6) 18,8 (0,5) 11,3 (0,3)
Bulgária 83,8 (0,4) 10,4 (0,4) 5,8 (0,1)
Chile 70,0 (0,6) 17,5 (0,5) 11,6 (0,2)
Ciprus 77,6 (0,5) 13,3 (0,3) 8,7 (0,3)
Csehország 83,6 (0,3) 8,9 (0,2) 7,0 (0,1)
Dánia 82,1 (0,4) 10,3 (0,3) 7,5 (0,2)
Dél-afrikai Köztársaság 66,0 (0,9) 17,6 (0,5) 15,8 (0,6)
Egyesült Államok 79,2 (1,1) 13,4 (1,0) 6,9 (0,2)
Egyesült Arab Emírségek 75,7 (0,2) 13,8 (0,2) 8,5 (0,1)
Észtország 85,5 (0,3) 7,8 (0,2) 5,3 (0,1)
Finnország 79,9 (0,4) 13,6 (0,4) 6,2 (0,1)
Franciaország 74,7 (0,4) 16,8 (0,4) 8,1 (0,1)
Grúzia 84,3 (0,7) 7,7 (0,4) 6,6 (0,3)
Hollandia 72,3 (0,6) 17,3 (0,5) 9,9 (0,2)
Horvátország 82,5 (0,6) 9,1 (0,3) 7,7 (0,4)
Izland 74,7 (0,5) 16,3 (0,4) 8,9 (0,3)
Izrael 75,0 (0,7) 14,3 (0,4) 8,5 (0,1)
Japán 79,0 (0,4) 13,6 (0,3) 7,2 (0,2)
Kanada (Alberta) 80,6 (0,9) 12,9 (0,7) 6,5 (0,3)
Kazahsztán 79,3 (0,4) 10,2 (0,2) 10,2 (0,2)
Kína (Sanghaj) 85,4 (0,3) 7,9 (0,1) 6,5 (0,2)
Kolumbia 75,2 (0,5) 13,1 (0,4) 9,9 (0,2)
Koreai Köztársaság 76,0 (0,5) 14,2 (0,3) 9,0 (0,2)
Lettország 84,3 (0,4) 9,7 (0,4) 5,8 (0,2)
Litvánia 84,6 (0,3) 7,9 (0,2) 6,0 (0,1)
Magyarország 80,1 (0,4) 11,5 (0,3) 7,6 (0,2)
Málta 75,1 (0,7) 17,3 (0,6) 7,2 (0,1)
Mexikó 75,8 (0,3) 12,4 (0,2) 11,1 (0,2)
Norvégia 82,3 (0,3) 9,7 (0,3) 7,6 (0,1)
Olaszország 78,0 (0,4) 13,4 (0,3) 8,5 (0,2)
Oroszország 85,9 (0,3) 6,0 (0,2) 7,2 (0,2)
Portugália 73,5 (0,4) 17,2 (0,3) 8,2 (0,1)
Románia 80,8 (0,4) 9,6 (0,2) 8,4 (0,1)
Spanyolország 75,3 (0,3) 16,4 (0,3) 7,9 (0,1)
Svédország 82,1 (0,4) 11,4 (0,4) 6,1 (0,1)
Szaúd-Arábia 64,7 (0,9) 21,5 (0,6) 12,1 (0,5)
Szingapúr 73,6 (0,3) 16,1 (0,2) 10,1 (0,1)
Szlovákia 80,0 (0,3) 12,1 (0,2) 7,1 (0,1)
Szlovénia 80,4 (0,3) 11,5 (0,3) 8,0 (0,1)
Tajvan 75,4 (0,4) 15,0 (0,3) 9,2 (0,2)
Törökország 72,5 (0,5) 18,0 (0,3) 8,6 (0,2)
Új-Zéland 76,8 (0,6) 15,0 (0,5) 7,7 (0,3)
Vietnam 85,4 (0,5) 8,2 (0,3) 5,7 (0,2)
OECD-átlag 78,1 (0,1) 13,4 (0,1) 8,0 (0,0)
EU-átlag 77,8 (0,1) 13,9 (0,1) 7,9 (0,0)
TALIS-átlag 77,9 (0,1) 13,2 (0,1) 8,2 (0,0)

A tanárok válaszai alapján.
A táblázatban szereplő adatok a kiválasztott osztályra vonatkoznak. A kiválasztott osztály az a konkrét 5–8. évfolyamos osztály, amelyet a tanár a kérdőív kitöltése előtti héten kedden 11 óra után elsőként tanított. Ha a tanár nem tanított  
5–8. évfolyamos osztályt kedden, akkor azt az osztályt kellett kiválasztania, amelyet kedd után leghamarabb tanított.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.2.10.
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9. ábra: A tanításra fordított idő az osztályban 
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A tanárok válaszai alapján.
Az ábrán szereplő adatok a kiválasztott osztályra vonatkoznak. A kiválasztott osztály az a konkrét 5–8. évfolyamos osztály, amelyet a tanár a kérdőív kitöltése előtti héten kedden 11 óra után elsőként tanított. Ha a tanár nem tanított 
5–8. évfolyamos osztályt kedden, akkor azt az osztályt kellett kiválasztania, amelyet kedd után leghamarabb tanított.
Az oktatási rendszerek a tanításra fordított idő arányának csökkenő sorrendjében szerepelnek az ábrán.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.2.13 és Table I.2.14.
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14. táblázat: A tanításra fordított idő változása 2008 és 2018 között 
A tényleges tanításra és tanulásra 

fordított idő aránya átlagosan
Az adminisztratív feladatokra 
fordított idő aránya átlagosan

A rend fenntartására, fegyelmezésre 
fordított idő aránya átlagosan

TALIS 2008 TALIS 2018

Változás 
tíz év alatt 

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

TALIS 2008 TALIS 2018

Változás 
tíz év alatt 

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

TALIS 2008 TALIS 2018

Változás 
tíz év alatt 

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

% S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H.
Anglia a a 79,9 (0,4) a a a a 7,1 (0,2) a a a a 12,6 (0,4) a a
Ausztrália 76,2 (0,5) 77,6 (0,4) 1,4 (0,6) 8,0 (0,2) 7,6 (0,2) –0,4 (0,3) 15,8 (0,5) 14,5 (0,3) –1,3 (0,5)
Ausztria 79,0 (0,3) 76,6 (0,4) –2,4 (0,5) 7,6 (0,1) 9,1 (0,1) 1,6 (0,2) 13,4 (0,3) 13,9 (0,3) 0,5 (0,4)
Belgium (flamand) 77,8 (0,3) 74,4 (0,4) –3,3 (0,5) 8,7 (0,2) 10,1 (0,2) 1,4 (0,2) 13,5 (0,2) 15,3 (0,4) 1,8 (0,4)
Brazília 69,2 (0,6) 67,4 (0,6) –1,9 (0,9) 13,0 (0,3) 11,3 (0,3) –1,7 (0,4) 17,8 (0,4) 18,8 (0,5) 1,0 (0,6)
Bulgária 86,9 (0,4) 83,8 (0,4) –3,1 (0,6) 5,0 (0,2) 5,8 (0,1) 0,8 (0,2) 8,2 (0,3) 10,4 (0,4) 2,2 (0,5)
Chile a a 70,0 (0,6) a a a a 11,6 (0,2) a a a a 17,5 (0,5) a a
Ciprus a a 77,6 (0,5) a a a a 8,7 (0,3) a a a a 13,3 (0,3) a a
Csehország a a 83,6 (0,3) a a a a 7,0 (0,1) a a a a 8,9 (0,2) a a
Dánia 81,3 (0,4) 82,1 (0,4) 0,8 (0,6) 6,2 (0,2) 7,5 (0,2) 1,2 (0,3) 12,3 (0,4) 10,3 (0,3) –2,0 (0,4)
Egyesült Államok a a 79,2 (1,1) a a a a 6,9 (0,2) a a a a 13,4 (1,0) a a
Észtország 85,3 (0,3) 85,5 (0,3) 0,2 (0,4) 5,5 (0,1) 5,3 (0,1) –0,2 (0,1) 9,1 (0,3) 7,8 (0,2) –1,3 (0,4)
Finnország a a 79,9 (0,4) a a a a 6,2 (0,1) a a a a 13,6 (0,4) a a
Franciaország a a 74,7 (0,4) a a a a 8,1 (0,1) a a a a 16,8 (0,4) a a
Grúzia a a 84,3 (0,7) a a a a 6,6 (0,3) a a a a 7,7 (0,4) a a
Hollandia a a 72,3 (0,6) a a a a 9,9 (0,2) a a a a 17,3 (0,5) a a
Horvátország a a 82,5 (0,6) a a a a 7,7 (0,4) a a a a 9,1 (0,3) a a
Izland 75,0 (0,5) 74,7 (0,5) –0,2 (0,6) 8,4 (0,2) 8,9 (0,3) 0,5 (0,3) 16,7 (0,4) 16,3 (0,4) –0,4 (0,6)
Izrael a a 75,0 (0,7) a a a a 8,5 (0,1) a a a a 14,3 (0,4) a a
Japán a a 79,0 (0,4) a a a a 7,2 (0,2) a a a a 13,6 (0,3) a a
Kanada (Alberta) a a 80,6 (0,9) a a a a 6,5 (0,3) a a a a 12,9 (0,7) a a
Kína (Sanghaj) a a 85,4 (0,3) a a a a 6,5 (0,2) a a a a 7,9 (0,1) a a
Koreai Köztársaság 77,6 (0,4) 76,0 (0,5) –1,6 (0,6) 8,6 (0,2) 9,0 (0,2) 0,4 (0,3) 13,7 (0,2) 14,2 (0,3) 0,5 (0,4)
Lettország a a 84,3 (0,4) a a a a 5,8 (0,2) a a a a 9,7 (0,4) a a
Litvánia 82,7 (0,4) 84,6 (0,3) 1,9 (0,5) 8,3 (0,2) 6,0 (0,1) –2,3 (0,3) 9,0 (0,2) 7,9 (0,2) –1,1 (0,3)
Magyarország 84,3 (0,4) 80,1 (0,4) –4,1 (0,6) 5,1 (0,1) 7,6 (0,2) 2,5 (0,3) 10,6 (0,4) 11,5 (0,3) 0,8 (0,5)
Málta 77,0 (0,6) 75,1 (0,7) –1,9 (0,9) 7,3 (0,2) 7,2 (0,1) –0,1 (0,3) 15,7 (0,5) 17,3 (0,6) 1,6 (0,8)
Mexikó 70,3 (0,4) 75,8 (0,3) 5,6 (0,5) 16,5 (0,2) 11,1 (0,2) –5,4 (0,3) 13,3 (0,3) 12,4 (0,2) –0,8 (0,3)
Norvégia 81,0 (0,4) 82,3 (0,3) 1,3 (0,5) 8,1 (0,2) 7,6 (0,1) –0,5 (0,2) 10,9 (0,3) 9,7 (0,3) –1,2 (0,4)
Olaszország 77,0 (0,3) 78,0 (0,4) 1,0 (0,5) 8,8 (0,1) 8,5 (0,2) –0,3 (0,2) 14,3 (0,3) 13,4 (0,3) –0,9 (0,4)
Oroszország* a a 85,9 (0,3) a a a a 7,2 (0,2) a a a a 6,0 (0,2) a a
Portugália 75,6 (0,4) 73,5 (0,4) –2,1 (0,6) 8,2 (0,2) 8,2 (0,1) 0,0 (0,2) 16,1 (0,4) 17,2 (0,3) 1,1 (0,5)
Románia a a 80,8 (0,4) a a a a 8,4 (0,1) a a a a 9,6 (0,2) a a
Spanyolország 76,9 (0,4) 75,3 (0,3) –1,6 (0,5) 7,4 (0,1) 7,9 (0,1) 0,5 (0,2) 15,7 (0,3) 16,4 (0,3) 0,7 (0,4)
Svédország a a 82,1 (0,4) a a a a 6,1 (0,1) a a a a 11,4 (0,4) a a
Szingapúr a a 73,6 (0,3) a a a a 10,1 (0,1) a a a a 16,1 (0,2) a a
Szlovákia 82,9 (0,4) 80,0 (0,3) –2,9 (0,5) 6,7 (0,1) 7,1 (0,1) 0,4 (0,2) 10,3 (0,3) 12,1 (0,2) 1,8 (0,4)
Szlovénia 82,7 (0,3) 80,4 (0,3) –2,2 (0,5) 7,3 (0,1) 8,0 (0,1) 0,8 (0,2) 10,1 (0,2) 11,5 (0,3) 1,5 (0,4)
Törökország 78,2 (0,6) 72,5 (0,5) –5,7 (0,8) 7,8 (0,2) 8,6 (0,2) 0,8 (0,3) 13,8 (0,5) 18,0 (0,3) 4,2 (0,6)
Új-Zéland a a 76,5 (0,5) a a a a 7,9 (0,2) a a a a 15,1 (0,5) a a

A tanárok válaszai alapján.
A táblázatban szereplő adatok a kiválasztott osztályra vonatkoznak. A kiválasztott osztály az a konkrét 5–8. évfolyamos osztály, amelyet a tanár a kérdőív kitöltése előtti héten kedden 11 óra után elsőként tanított. Ha a tanár nem tanított  
5–8. évfolyamos osztályt kedden, akkor azt az osztályt kellett kiválasztania, amelyet kedd után leghamarabb tanított.
A statisztikailag szignifikáns értékeket vastagított számok jelölik a táblázatban.
* Moszkva adatai nem szerepelnek a 2018-as vizsgálatban.
a Nem áll rendelkezésre adat.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.2.17, Table I.2.18 és Table I.2.19.
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10. ábra: Tanítási gyakorlat az osztályban 
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Magyarország

Fegyelem és 
rend fenntartása

Az osztálytermi szabályok betartására sarkallja a tanulókat.

Lecsillapítja a rendbontó tanulókat.

Amikor az óra elkezdődik, arra utasítja a tanulókat,
hogy gyorsan csendesedjenek el.

Utasítja a tanulókat, hogy figyeljenek arra, amit mond.

Elmagyarázza, milyen dolgok megtanulását 
várja a tanulóktól.

Tanítási 
és tanulási célok 
meghatározása

Összegzést ad a közelmúltban tanult tartalmakból.

A mindennapi életből vagy a munka világából való problémákra 
mutat rá, hogy szemléltesse, miért hasznos az új tudás.

A tanítás megkezdésekor célokat állít fel.

Elmagyarázza, hogy az új és a régi témakörök 
hogyan kapcsolódnak össze.

Kognitív aktiváció

Olyan feladatokat mutat be, amelyek megoldása 
nem egyértelmű.

Addig gyakoroltat hasonló feladatokat a tanulókkal, amíg 
nem tapasztalja, hogy minden tanuló megértette az anyagot.
Olyan feladatokat ad, amelyek kritikus gondolkodásra 
sarkallják a tanulókat.
Arra kéri a tanulókat, hogy kis csoportokban dolgozva találjanak 
közös megoldást egy problémára vagy feladatra.
Arra kéri a tanulókat, hogy válasszák ki a saját megoldási 
módszerüket komplexebb feladatok megoldásához.

Megengedi, hogy a tanulók IKT*-eszközöket használjanak
a projektjeikhez vagy az órai munkához.

Önállóan
végzendő

tevékenységek
serkentése

Olyan projekteket ad a tanulóknak, amelyek elkészítése 
legalább egy hetet vesz igénybe.

A tanárok válaszai alapján.
Az ábrán szereplő adatok a kiválasztott osztályra vonatkoznak. A kiválasztott osztály az a konkrét 5–8. évfolyamos osztály, amelyet a tanár a kérdőív kitöltése előtti héten kedden 11 óra után elsőként tanított. Ha a tanár nem tanított  
5–8. évfolyamos osztályt kedden, akkor azt az osztályt kellett kiválasztania, amelyet kedd után leghamarabb tanított.
* Információs és kommunikációs technológiai
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.2.1.
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15. táblázat: A tanárok által nyújtott értékelések, visszajelzések formái 
Azon tanárok aránya, akik az alábbi értékelési módszereket gyakran vagy mindig alkalmazzák az osztályban

Saját mérési-értékelési 
módszert használ

Az osztályzatok mellett 
írásbeli visszajelzést is 

ad a tanulóknak  
a munkájukkal 
kapcsolatban

Engedi, hogy a tanulók 
a saját fejlődésüket 

értékeljék

Megfigyeli a tanulókat, 
ahogy meghatározott 

feladatokon dolgoznak, 
majd azonnali  

visszajelzést nyújt
% S.H. % S.H. % S.H. % S.H.

Anglia 76,4 (1,0) 81,9 (1,1) 68,7 (1,5) 88,1 (0,9)
Argentína (Buenos Aires) 93,2 (0,8) 69,4 (1,4) 50,1 (1,5) 91,1 (0,6)
Ausztrália 74,4 (0,9) 82,7 (0,9) 43,5 (1,2) 89,3 (0,9)
Ausztria 90,2 (0,7) 45,4 (0,9) 22,2 (0,9) 75,4 (0,9)
Belgium 90,8 (0,6) 72,3 (0,8) 25,6 (0,8) 69,5 (0,8)
Belgium (flamand) 91,1 (0,8) 70,9 (1,4) 34,9 (1,1) 76,5 (1,0)
Brazília 94,1 (0,6) 73,0 (1,3) 39,9 (1,3) 84,4 (1,2)
Bulgária 76,9 (1,1) 58,5 (1,1) 24,9 (1,2) 80,6 (1,0)
Chile 88,7 (0,8) 62,8 (1,6) 49,2 (1,8) 88,9 (0,9)
Ciprus 86,7 (1,1) 68,0 (1,3) 37,5 (1,5) 88,2 (1,0)
Csehország 68,0 (0,9) 31,1 (0,9) 31,6 (1,0) 78,3 (0,8)
Dánia 64,0 (1,2) 58,2 (1,6) 27,6 (1,7) 63,0 (1,2)
Dél-afrikai Köztársaság 83,0 (1,2) 80,6 (1,2) 51,9 (2,1) 85,5 (1,2)
Egyesült Államok 82,4 (3,6) 68,0 (2,0) 36,7 (2,7) 85,2 (1,7)
Egyesült Arab Emírségek 87,0 (0,5) 89,0 (0,5) 68,7 (0,7) 94,4 (0,3)
Észtország 77,7 (1,2) 42,1 (1,4) 27,8 (1,2) 77,0 (1,1)
Finnország 85,8 (0,9) 38,2 (1,2) 44,8 (1,3) 79,0 (1,0)
Franciaország 96,2 (0,4) 77,4 (0,9) 20,5 (1,0) 78,3 (0,9)
Grúzia 65,1 (1,5) 55,1 (1,6) 68,3 (1,4) 89,1 (1,1)
Hollandia 70,5 (2,7) 45,6 (1,5) 27,1 (2,7) 75,0 (2,1)
Horvátország 62,1 (1,4) 68,7 (1,5) 31,9 (1,0) 77,0 (0,8)
Izland 69,7 (1,6) 60,9 (1,8) 17,5 (1,3) 63,1 (1,5)
Izrael 68,7 (1,2) 68,8 (1,3) 29,1 (1,4) 65,9 (1,1)
Japán 51,2 (1,2) 26,3 (1,0) 30,8 (1,0) 41,2 (1,1)
Kanada (Alberta) 94,3 (1,1) 75,8 (3,1) 42,1 (1,8) 87,4 (2,2)
Kazahsztán 51,0 (1,0) 61,7 (1,0) 73,9 (1,0) 86,9 (0,7)
Kína (Sanghaj) 55,6 (1,2) 72,3 (1,1) 43,4 (1,1) 83,0 (0,7)
Kolumbia 93,5 (0,8) 91,3 (0,9) 74,8 (1,0) 93,3 (0,8)
Koreai Köztársaság 52,9 (1,1) 36,3 (1,2) 35,7 (1,1) 60,5 (0,9)
Lettország 65,2 (1,7) 25,5 (1,6) 46,7 (1,8) 79,8 (1,1)
Litvánia 80,5 (0,9) 62,6 (0,9) 65,8 (1,2) 91,2 (0,6)
Magyarország 66,1 (0,9) 28,0 (1,0) 43,1 (1,3) 81,2 (1,2)
Málta 84,1 (1,1) 76,0 (1,8) 39,6 (1,6) 82,4 (1,2)
Mexikó 84,1 (0,9) 80,5 (0,9) 59,9 (1,1) 92,5 (0,6)
Norvégia 71,1 (1,2) 81,5 (0,8) 38,7 (1,3) 69,2 (0,9)
Olaszország 69,0 (1,1) 52,3 (1,0) 29,7 (1,0) 74,5 (0,7)
Oroszország 38,6 (1,2) 15,7 (1,0) 38,3 (1,4) 68,7 (1,3)
Portugália 97,3 (0,4) 68,8 (0,9) 61,4 (1,1) 90,4 (0,5)
Románia 78,1 (1,0) 36,8 (1,3) 37,7 (1,2) 83,5 (0,8)
Spanyolország 83,9 (0,7) 81,9 (0,9) 23,5 (0,8) 83,4 (0,7)
Svédország 66,6 (1,3) 57,8 (1,4) 32,8 (1,3) 78,6 (1,2)
Szaúd-Arábia 84,0 (1,2) 73,6 (1,3) 35,0 (1,6) 81,4 (1,2)
Szingapúr 71,3 (0,8) 76,6 (0,9) 37,5 (0,9) 79,7 (0,8)
Szlovákia 70,4 (1,0) 29,2 (1,0) 55,3 (1,0) 84,6 (0,8)
Szlovénia 87,8 (0,7) 25,1 (1,1) 49,4 (1,4) 85,9 (0,9)
Tajvan 64,6 (0,9) 39,4 (0,9) 28,4 (0,9) 66,8 (0,8)
Törökország 83,0 (1,0) 54,7 (1,0) 59,4 (1,1) 84,5 (0,8)
Új-Zéland 73,3 (1,5) 70,1 (1,7) 49,0 (1,8) 89,3 (1,0)
Vietnam 83,2 (1,6) 72,3 (2,0) 62,6 (1,6) 91,3 (1,3)
OECD-átlag 77,2 (0,2) 57,5 (0,2) 41,0 (0,3) 78,8 (0,2)
EU-átlag 79,6 (0,3) 62,6 (0,3) 36,2 (0,4) 80,3 (0,3)
TALIS-átlag 76,1 (0,2) 59,8 (0,2) 42,5 (0,2) 80,4 (0,2)

A tanárok válaszai alapján.
A táblázatban szereplő adatok a kiválasztott osztályra vonatkoznak. A kiválasztott osztály az a konkrét 5–8. évfolyamos osztály, amelyet a tanár a kérdőív kitöltése előtti héten kedden 11 óra után elsőként tanított. Ha a tanár nem tanított  
5–8. évfolyamos osztályt kedden, akkor azt az osztályt kellett kiválasztania, amelyet kedd után leghamarabb tanított.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.2.6.
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11. ábra: A tanárok magabiztossága 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

OECD-országok Magyarország

Alternatív magyarázatokat nyújtani, például akkor, amikor 
a tanulók nem értik a tananyagot.

Világossá tenni a tanulók viselkedésével kapcsolatos elvárásokat.

Az osztálytermi szabályok betartására sarkallni a tanulókat.

Jó kérdéseket feltenni a tanulóknak.

Elhitetni a tanulókkal, hogy képesek jól teljesíteni az iskolában.

Kontrollálni a zavaró viselkedést az osztályban.

Többféle tanítási módszert alkalmazni az órán.

Lecsillapítani a rendbontó vagy hangoskodó tanulókat.

Segíteni a tanulókat, hogy értékeljék a tanulást.

Segíteni a tanulókat, hogy kritikusan gondolkodjanak.

Többféle mérési-értékelési stratégiát alkalmazni.

Motiválni azokat a tanulókat, akik kevés érdeklődést mutatnak 
az iskolai munkával kapcsolatban.
Támogatni a tanulók tanulását digitális eszközök segítségével.

A tanárok válaszai alapján.
Az ábra azon tanárok arányát mutatja, akik az adott tevékenységeket közepes vagy nagymértékben képesek megvalósítani.
Az ábrán szereplő adatok a kiválasztott osztályra vonatkoznak. A kiválasztott osztály az a konkrét 5–8. évfolyamos osztály, amelyet a tanár a kérdőív kitöltése előtti héten kedden 11 óra után elsőként tanított. Ha a tanár nem tanított  
5–8. évfolyamos osztályt kedden, akkor azt az osztályt kellett kiválasztania, amelyet kedd után leghamarabb tanított.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.2.20.

12. ábra: Tanítási légkör és fegyelmezés az osztályban 

Amikor elkezdődik az óra, hosszasan várnom kell,
amíg a tanulók elcsendesednek.

A tanulók ebben az osztályban odafigyelnek arra,
hogy kellemes tanulási környezetet teremtsenek.

Meglehetősen sok időt veszítek amiatt, hogy 
a tanulók félbeszakítják az órát.

Sok zavaró zaj van az osztályteremben.
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A tanárok válaszai alapján.
Az ábra azon tanárok arányát mutatja, akik egyetértettek vagy teljesen egyetértettek a felsorolt állításokkal a kiválasztott osztályra vonatkozóan.
Az ábrán szereplő adatok a kiválasztott osztályra vonatkoznak. A kiválasztott osztály az a konkrét 5–8. évfolyamos osztály, amelyet a tanár a kérdőív kitöltése előtti héten kedden 11 óra után elsőként tanított. Ha a tanár nem tanított  
5–8. évfolyamos osztályt kedden, akkor azt az osztályt kellett kiválasztania, amelyet kedd után leghamarabb tanított.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.50.
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16. táblázat: A tanítási légkör és a fegyelmezés változása 2008 és 2018 között 
Azon tanárok aránya, akik egyetértettek vagy teljesen egyetértettek az alábbi állításokkal a kiválasztott osztályra vonatkozóan

Amikor elkezdődik az óra, 
hosszan várnom kell, 

amíg a tanulók elcsendesednek

A tanulók ebben az osztályban 
odafigyelnek arra, hogy kellemes 
tanulási környezetet teremtsenek

Meglehetősen sok időt veszítek 
amiatt, hogy a tanulók 
félbeszakítják az órát

Sok zavaró zaj van  
az osztályteremben

TALIS 
2008

TALIS 
2018

Változás 
tíz év alatt 

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

TALIS 
2008

TALIS 
2018

Változás 
tíz év alatt 

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

TALIS 
2008

TALIS 
2018

Változás 
tíz év alatt 

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

TALIS 
2008

TALIS 
2018

Változás 
tíz év alatt 

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

% S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H.
Anglia a a 22,2 (1,1) a a a a 72,7 (1,4) a a a a 27,4 (1,4) a a a a 22,9 (1,3) a a
Ausztrália 23,0 (1,1) 25,7 (1,1) 2,8 (1,6) 69,2 (1,6) 69,7 (1,3) 0,5 (2,1) 27,7 (1,5) 29,0 (1,2) 1,4 (1,9) 38,6 (1,2) 25,0 (0,9) –13,6 (1,5)
Ausztria 23,0 (0,8) 24,7 (0,9) 1,8 (1,2) 74,0 (0,7) 70,3 (0,9) –3,7 (1,1) 23,2 (0,7) 26,6 (0,9) 3,3 (1,2) 18,7 (0,6) 22,1 (0,9) 3,4 (1,1)
Belgium (flamand) 23,7 (1,2) 38,8 (1,1) 15,1 (1,6) 67,0 (1,0) 64,6 (1,1) –2,4 (1,5) 26,6 (1,1) 40,8 (1,3) 14,3 (1,7) 20,2 (1,0) 34,6 (1,3) 14,4 (1,7)
Brazília 41,6 (1,2) 52,3 (1,7) 10,7 (2,1) 68,9 (1,2) 55,1 (1,6) –13,9 (2,0) 34,5 (1,2) 50,1 (1,7) 15,6 (2,1) 38,8 (1,3) 52,2 (1,6) 13,4 (2,0)
Bulgária 15,0 (1,2) 21,2 (1,1) 6,2 (1,7) 80,6 (1,9) 65,7 (1,4) –14,8 (2,4) 22,8 (1,6) 32,3 (1,5) 9,5 (2,2) 15,8 (1,2) 15,3 (1,0) –0,5 (1,5)
Chile a a 44,6 (1,8) a a a a 63,3 (1,9) a a a a 39,9 (1,7) a a a a 40,2 (2,0) a a
Ciprus a a 22,8 (1,3) a a a a 68,2 (1,5) a a a a 29,0 (1,5) a a a a 23,7 (1,4) a a
Csehország a a 17,3 (0,9) a a a a 75,6 (0,9) a a a a 17,7 (0,9) a a a a 19,9 (1,0) a a
Dánia 27,6 (1,6) 17,7 (1,0) –9,9 (1,9) 76,9 (1,3) 82,8 (1,2) 5,9 (1,8) 32,6 (1,8) 22,0 (1,1) –10,7 (2,1) 25,9 (1,6) 18,1 (1,1) –7,8 (1,9)
Egyesült Államok a a 22,4 (1,6) a a a a 69,4 (2,7) a a a a 26,4 (2,2) a a a a 24,6 (2,0) a a
Észtország 19,1 (0,9) 17,6 (0,9) –1,5 (1,3) 60,8 (1,2) 69,4 (1,2) 8,6 (1,7) 19,3 (0,8) 17,5 (1,1) –1,9 (1,3) 19,3 (0,8) 18,9 (1,1) –0,3 (1,4)
Finnország a a 32,5 (1,4) a a a a 59,4 (1,3) a a a a 31,9 (1,5) a a a a 33,2 (1,4) a a
Franciaország a a 35,0 (1,2) a a a a 69,4 (1,2) a a a a 40,0 (1,4) a a a a 31,9 (1,3) a a
Grúzia a a 8,8 (0,7) a a a a 85,4 (1,0) a a a a 7,1 (0,6) a a a a 5,1 (0,6) a a
Hollandia a a 60,3 (1,5) a a a a 77,1 (2,0) a a a a 33,1 (1,8) a a a a 27,9 (1,9) a a
Horvátország a a 14,3 (0,8) a a a a 78,0 (1,3) a a a a 17,3 (1,2) a a a a 16,4 (1,0) a a
Izland 77,3 (1,1) 42,6 (1,8) –34,7 (2,1) 65,2 (1,5) 68,4 (1,6) 3,2 (2,2) 43,4 (1,4) 40,6 (1,8) –2,7 (2,3) 35,8 (1,4) 30,5 (1,4) –5,3 (2,0)
Izrael a a 30,5 (1,5) a a a a 74,2 (1,4) a a a a 29,0 (1,4) a a a a 25,9 (1,3) a a
Japán a a 11,4 (0,9) a a a a 85,2 (0,9) a a a a 8,1 (0,7) a a a a 12,4 (0,9) a a
Kanada (Alberta) a a 23,7 (1,8) a a a a 75,7 (2,2) a a a a 26,3 (2,0) a a a a 26,2 (2,4) a a
Kína (Sanghaj) a a 7,9 (0,5) a a a a 91,5 (0,6) a a a a 10,0 (0,6) a a a a 7,5 (0,5) a a
Koreai Köztársaság 36,0 (1,1) 37,3 (1,4) 1,3 (1,8) 80,4 (0,9) 78,5 (1,0) –1,9 (1,3) 30,1 (1,1) 38,5 (1,6) 8,5 (2,0) 25,5 (1,1) 30,1 (1,4) 4,6 (1,8)
Lettország a a 21,8 (1,3) a a a a 70,5 (2,0) a a a a 20,7 (1,3) a a a a 25,6 (1,4) a a
Litvánia 15,8 (0,8) 24,0 (1,0) 8,2 (1,2) 81,9 (0,8) 80,9 (1,1) –1,0 (1,3) 20,9 (0,9) 16,4 (0,9) –4,4 (1,3) 20,4 (0,9) 16,8 (0,9) –3,6 (1,3)
Magyarország 32,0 (1,6) 20,2 (0,9) –11,8 (1,8) 65,1 (2,5) 70,2 (1,1) 5,1 (2,8) 24,2 (1,5) 23,3 (0,9) –0,9 (1,7) 23,0 (1,2) 22,3 (0,9) –0,7 (1,5)
Málta 30,9 (1,5) 34,6 (1,7) 3,7 (2,3) 61,2 (1,7) 66,0 (2,0) 4,8 (2,6) 35,7 (1,6) 35,3 (1,6) –0,4 (2,2) 20,7 (1,4) 26,4 (1,6) 5,7 (2,1)
Mexikó 15,5 (0,9) 19,0 (1,1) 3,5 (1,4) 86,3 (0,8) 78,8 (1,1) –7,6 (1,3) 17,6 (0,9) 19,7 (1,0) 2,2 (1,3) 17,3 (1,0) 19,8 (1,0) 2,5 (1,5)
Norvégia 51,4 (1,3) 17,6 (0,9) –33,8 (1,6) 66,6 (1,2) 69,6 (1,2) 2,9 (1,7) 41,4 (1,4) 24,8 (1,0) –16,6 (1,8) 29,4 (1,2) 21,8 (0,9) –7,7 (1,5)
Olaszország 20,4 (0,8) 22,3 (0,9) 1,9 (1,2) 80,6 (0,8) 74,1 (1,0) –6,6 (1,2) 24,4 (0,9) 24,0 (1,1) –0,3 (1,4) 12,9 (0,8) 14,8 (0,9) 2,0 (1,2)
Oroszország* a a 12,0 (1,1) a a a a 80,0 (1,1) a a a a 10,4 (0,8) a a a a 18,7 (1,1) a a
Portugália 40,8 (1,4) 44,2 (1,2) 3,4 (1,8) 72,2 (1,3) 64,0 (1,2) –8,1 (1,7) 40,1 (1,3) 43,0 (1,2) 2,9 (1,8) 25,7 (1,3) 32,1 (1,1) 6,5 (1,7)
Románia a a 16,5 (0,9) a a a a 84,8 (0,9) a a a a 18,0 (0,9) a a a a 16,5 (0,9) a a
Spanyolország 41,3 (1,3) 44,5 (1,8) 3,2 (2,2) 62,4 (1,0) 61,5 (1,0) –0,9 (1,4) 43,0 (1,2) 45,1 (1,0) 2,1 (1,5) 38,4 (1,3) 41,2 (1,3) 2,8 (1,8)
Svédország a a 24,1 (1,3) a a a a 64,1 (1,3) a a a a 27,5 (1,3) a a a a 30,9 (1,3) a a
Szingapúr a a 31,6 (0,9) a a a a 67,2 (0,8) a a a a 32,9 (0,8) a a a a 31,3 (0,8) a a
Szlovákia 23,2 (1,3) 23,7 (0,9) 0,5 (1,5) 74,9 (1,0) 70,3 (0,9) –4,6 (1,4) 31,0 (1,3) 31,3 (1,0) 0,3 (1,6) 26,1 (1,1) 29,8 (1,0) 3,7 (1,5)
Szlovénia 21,3 (1,0) 28,5 (1,4) 7,2 (1,7) 75,1 (1,0) 72,2 (1,3) –2,8 (1,7) 22,4 (1,0) 30,5 (1,5) 8,1 (1,8) 19,7 (1,0) 26,2 (1,4) 6,5 (1,7)
Törökország 23,3 (1,5) 25,8 (0,9) 2,5 (1,7) 65,0 (1,8) 62,6 (1,0) –2,3 (2,1) 30,1 (2,1) 32,6 (0,8) 2,4 (2,3) 26,2 (2,1) 32,0 (0,8) 5,8 (2,2)
Új-Zéland a a 26,9 (1,2) a a a a 70,0 (1,1) a a a a 32,6 (1,4) a a a a 26,5 (1,5) a a

A tanárok válaszai alapján.
A táblázatban szereplő adatok a kiválasztott osztályra vonatkoznak. A kiválasztott osztály az a konkrét 5–8. évfolyamos osztály, amelyet a tanár a kérdőív kitöltése előtti héten kedden 11 óra után elsőként tanított. Ha a tanár nem tanított  
5–8. évfolyamos osztályt kedden, akkor azt az osztályt kellett kiválasztania, amelyet kedd után leghamarabb tanított.
A statisztikailag szignifikáns értékeket vastagított számok jelölik a táblázatban.
* Moszkva adatai nem szerepelnek a 2018-as vizsgálatban.
a Nem áll rendelkezésre adat.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.55.
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17. táblázat: A tanulói összetétel és a fegyelmezési problémák összefüggései 
Fegyelmezési index értéke*

Magyarázó változók

R-négyzet

Az ország nyelvét 
nem anya nyelvi 
szinten beszélő 
tanulók aránya  
az osztályban**

A sajátos nevelési 
igényű tanulók 

aránya  
az osztályban**

A viselkedési zavar-
ral küzdő tanulók 

aránya 
az osztályban**

A szocioökonómiai-
lag hátrányos hely-
zetű háztartásokban 
élő tanulók aránya 

az osztályban**

A kiválóan teljesítő 
tanulók aránya  
az osztályban**

A menekültnek 
minősülő tanulók 

aránya  
az osztályban**

ß S.H. ß S.H. ß S.H. ß S.H. ß S.H. ß S.H.
Anglia –0,002 (0,003) –0,013 (0,006) 0,078 (0,007) 0,006 (0,004) –0,016 (0,003) –0,045 (0,011) 0,19
Argentína (Buenos Aires) –0,001 (0,003) 0,005 (0,009) 0,065 (0,005) –0,012 (0,003) –0,010 (0,002) 0,018 (0,035) 0,22
Ausztrália –0,002 (0,002) –0,004 (0,006) 0,065 (0,005) 0,008 (0,004) –0,019 (0,002) –0,011 (0,008) 0,23
Ausztria 0,001 (0,002) 0,007 (0,004) 0,073 (0,003) –0,009 (0,004) –0,015 (0,004) –0,001 (0,008) 0,19
Belgium 0,003 (0,002) 0,002 (0,003) 0,065 (0,003) –0,003 (0,003) –0,019 (0,002) 0,003 (0,006) 0,22
Belgium (flamand) 0,007 (0,003) 0,003 (0,004) 0,056 (0,007) 0,000 (0,006) –0,023 (0,006) –0,004 (0,011) 0,15
Brazília –0,006 (0,005) 0,006 (0,008) 0,041 (0,003) 0,002 (0,003) –0,022 (0,008) –0,006 (0,013) 0,22
Bulgária 0,000 (0,002) –0,005 (0,005) 0,046 (0,006) –0,003 (0,004) –0,008 (0,002) –0,010 (0,018) 0,16
Chile –0,001 (0,004) –0,002 (0,005) 0,048 (0,004) –0,008 (0,003) –0,015 (0,003) 0,010 (0,017) 0,17
Ciprus 0,000 (0,003) 0,005 (0,007) 0,060 (0,004) –0,010 (0,004) –0,012 (0,004) –0,007 (0,005) 0,19
Csehország –0,003 (0,005) –0,005 (0,004) 0,075 (0,005) –0,006 (0,005) –0,014 (0,003) –0,005 (0,032) 0,14
Dánia 0,004 (0,004) 0,005 (0,006) 0,069 (0,007) –0,009 (0,005) –0,012 (0,002) 0,002 (0,008) 0,15
Dél-afrikai Köztársaság –0,005 (0,002) 0,002 (0,005) 0,041 (0,004) –0,002 (0,003) –0,018 (0,002) –0,010 (0,004) 0,18
Egyesült Államok –0,002 (0,003) –0,024 (0,007) 0,036 (0,007) 0,004 (0,003) –0,018 (0,003) –0,004 (0,011) 0,15
Egyesült Arab Emírségek 0,006 (0,001) 0,004 (0,003) 0,052 (0,002) –0,004 (0,003) –0,017 (0,001) 0,008 (0,005) 0,23
Észtország 0,007 (0,002) –0,011 (0,006) 0,093 (0,006) –0,007 (0,006) –0,014 (0,002) –0,017 (0,022) 0,24
Finnország 0,001 (0,003) –0,004 (0,007) 0,085 (0,005) –0,010 (0,005) –0,018 (0,002) –0,006 (0,008) 0,22
Franciaország 0,009 (0,003) –0,002 (0,004) 0,084 (0,004) 0,004 (0,003) –0,021 (0,003) –0,015 (0,009) 0,25
Grúzia 0,000 (0,003) 0,002 (0,009) 0,061 (0,007) –0,007 (0,003) –0,006 (0,002) –0,001 (0,006) 0,12
Hollandia 0,004 (0,006) –0,001 (0,006) 0,061 (0,009) –0,002 (0,007) –0,020 (0,006) –0,028 (0,017) 0,14
Horvátország 0,004 (0,010) 0,001 (0,010) 0,080 (0,008) –0,011 (0,005) –0,011 (0,003) –0,017 (0,015) 0,13
Izland –0,006 (0,006) –0,008 (0,007) 0,056 (0,008) –0,002 (0,011) –0,011 (0,003) –0,017 (0,019) 0,10
Izrael 0,001 (0,003) –0,002 (0,006) 0,054 (0,004) –0,005 (0,005) –0,018 (0,003) 0,041 (0,012) 0,20
Japán 0,008 (0,008) –0,013 (0,004) 0,082 (0,009) –0,003 (0,005) –0,008 (0,004) –0,007 (0,031) 0,11
Kanada (Alberta) 0,005 (0,004) –0,001 (0,008) 0,050 (0,008) 0,002 (0,006) –0,013 (0,004) 0,001 (0,013) 0,10
Kazahsztán 0,001 (0,001) –0,006 (0,005) 0,033 (0,005) 0,004 (0,002) –0,006 (0,001) 0,006 (0,007) 0,08
Kína (Sanghaj) 0,004 (0,004) 0,002 (0,005) 0,032 (0,004) –0,004 (0,003) –0,008 (0,002) 0,016 (0,013) 0,04
Kolumbia 0,001 (0,004) 0,015 (0,005) 0,033 (0,004) –0,006 (0,002) –0,018 (0,003) 0,016 (0,007) 0,13
Koreai Köztársaság –0,002 (0,007) 0,005 (0,008) 0,067 (0,005) –0,007 (0,005) –0,016 (0,003) –0,013 (0,011) 0,13
Lettország –0,004 (0,001) 0,013 (0,018) 0,066 (0,008) 0,006 (0,007) –0,010 (0,003) –0,035 (0,020) 0,21
Litvánia 0,004 (0,002) 0,012 (0,006) 0,064 (0,007) 0,000 (0,004) –0,013 (0,001) –0,009 (0,012) 0,16
Magyarország 0,003 (0,006) 0,007 (0,005) 0,051 (0,004) –0,002 (0,003) –0,011 (0,002) 0,033 (0,006) 0,15
Málta 0,005 (0,002) –0,003 (0,008) 0,070 (0,006) –0,010 (0,006) –0,014 (0,003) 0,000 (0,011) 0,26
Mexikó –0,003 (0,003) 0,003 (0,005) 0,027 (0,002) –0,003 (0,002) –0,008 (0,003) 0,013 (0,014) 0,09
Norvégia 0,013 (0,004) 0,001 (0,004) 0,094 (0,006) 0,003 (0,004) –0,009 (0,002) –0,008 (0,007) 0,20
Olaszország –0,007 (0,004) –0,003 (0,003) 0,061 (0,004) 0,001 (0,003) –0,015 (0,003) 0,007 (0,020) 0,14
Oroszország 0,005 (0,002) 0,004 (0,014) 0,059 (0,005) 0,002 (0,004) –0,014 (0,003) –0,008 (0,015) 0,16
Portugália –0,001 (0,003) –0,014 (0,005) 0,064 (0,003) –0,002 (0,002) –0,007 (0,011) –0,024 (0,017) 0,24
Románia 0,002 (0,005) –0,008 (0,006) 0,063 (0,005) –0,004 (0,002) –0,005 (0,003) 0,003 (0,020) 0,14
Spanyolország 0,000 (0,001) 0,002 (0,005) 0,077 (0,003) –0,005 (0,003) –0,018 (0,002) –0,021 (0,017) 0,22
Svédország 0,011 (0,003) –0,008 (0,005) 0,050 (0,008) 0,000 (0,005) –0,017 (0,002) –0,003 (0,006) 0,14
Szaúd-Arábia 0,006 (0,005) 0,008 (0,007) 0,033 (0,005) –0,003 (0,003) –0,012 (0,002) –0,004 (0,005) 0,12
Szingapúr –0,003 (0,002) –0,008 (0,005) 0,056 (0,004) 0,003 (0,003) –0,017 (0,003) 0,008 (0,021) 0,15
Szlovákia 0,002 (0,003) –0,007 (0,006) 0,059 (0,005) 0,003 (0,004) –0,013 (0,002) –0,037 (0,015) 0,17
Szlovénia 0,000 (0,004) –0,012 (0,006) 0,071 (0,005) 0,000 (0,005) –0,014 (0,004) –0,015 (0,010) 0,16
Tajvan 0,001 (0,002) –0,010 (0,007) 0,049 (0,004) 0,000 (0,002) –0,010 (0,003) 0,031 (0,016) 0,09
Törökország 0,002 (0,002) –0,004 (0,007) 0,038 (0,003) 0,005 (0,003) –0,016 (0,005) 0,003 (0,007) 0,14
Új-Zéland –0,006 (0,003) –0,008 (0,010) 0,061 (0,005) 0,004 (0,003) –0,019 (0,003) –0,013 (0,010) 0,21
Vietnam –0,003 (0,002) 0,003 (0,006) 0,009 (0,006) 0,005 (0,004) –0,005 (0,002) 0,027 (0,009) 0,02
OECD-átlag 0,001 (0,001) –0,002 (0,001) 0,063 (0,001) –0,001 (0,001) –0,015 (0,001) –0,007 (0,003) 0,17
EU-átlag 0,001 (0,001) –0,003 (0,002) 0,071 (0,002) –0,001 (0,001) –0,016 (0,001) –0,014 (0,005) 0,19
TALIS-átlag 0,001 (0,001) –0,001 (0,001) 0,059 (0,001) –0,002 (0,001) –0,014 (0,000) –0,003 (0,002) 0,16

A tanárok válaszai alapján.
A táblázat azt mutatja, hogy a lineáris regressziós modell függő változójának (fegyelmezési index) értékét miképpen befolyásolják az egyes magyarázó változók.
A statisztikailag szignifikáns értékeket vastagított számok jelölik a táblázatban.
* A fegyelmezési index nagyobb (pozitív) értékei arra utalnak, hogy a fegyelmezési problémák nagyobb problémát jelentenek az iskolában.
** A referencia százalékérték az egyes oszlopokra eltérő lehet: 0%, 5%, 20%, 45% vagy 80%.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.53.
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18. táblázat: A tanár-diák és a tanár-tanár kapcsolat jellemzői 
Azon tanárok aránya, akik egyetértettek vagy teljesen egyetértettek az alábbi állításokkal az iskolájukra vonatkozóan

Alapvetően jó a tanár-diák 
kapcsolat az iskolában

A tanárok többsége  
úgy gondolja, hogy  

a tanulók jólléte fontos

A legtöbb tanárt érdekli, 
amit a tanulók mondanak

Ha egy tanulónak plusz-
segítségre van szüksége, 

az iskola megadja azt

A tanárok megbízhatnak 
egymásban

% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 97,0 (0,5) 99,0 (0,3) 96,8 (0,4) 94,4 (0,6) 91,5 (0,7)
Argentína (Buenos Aires) 97,1 (0,7) 96,4 (0,7) 90,4 (1,0) 90,2 (1,2) 92,0 (0,9)
Ausztrália 97,4 (0,3) 98,7 (0,2) 96,5 (0,4) 94,3 (0,5) 92,7 (0,5)
Ausztria 96,7 (0,3) 95,1 (0,4) 88,4 (0,6) 81,8 (0,9) 90,7 (0,7)
Belgium 96,1 (0,4) 95,3 (0,4) 90,6 (0,6) 94,9 (0,6) 86,4 (0,8)
Belgium (flamand) 96,4 (0,4) 98,5 (0,2) 94,6 (0,5) 97,7 (0,4) 94,2 (0,6)
Brazília 93,5 (0,6) 96,0 (0,5) 87,3 (0,8) 79,6 (1,4) 88,8 (0,9)
Bulgária 95,9 (0,5) 97,5 (0,3) 94,4 (0,5) 98,4 (0,3) 90,7 (0,8)
Chile 95,5 (0,6) 96,0 (0,5) 87,0 (1,0) 87,7 (1,5) 92,1 (0,8)
Ciprus 92,7 (0,9) 95,6 (0,5) 88,7 (1,0) 93,0 (0,8) 86,1 (1,2)
Csehország 96,0 (0,4) 96,1 (0,5) 86,7 (0,8) 98,2 (0,3) 87,3 (1,0)
Dánia 98,6 (0,4) 99,4 (0,2) 95,6 (0,6) 75,8 (1,5) 92,3 (0,7)
Dél-afrikai Köztársaság 84,9 (1,3) 95,7 (0,7) 85,8 (1,1) 89,3 (1,1) 82,2 (1,5)
Egyesült Államok 95,1 (1,0) 98,0 (0,4) 94,1 (0,9) 95,9 (0,6) 93,2 (0,9)
Egyesült Arab Emírségek 96,4 (0,2) 96,9 (0,2) 95,3 (0,3) 92,8 (0,3) 92,7 (0,3)
Észtország 97,4 (0,4) 97,9 (0,3) 93,2 (0,5) 97,9 (0,3) 92,4 (0,6)
Finnország 96,7 (0,5) 98,6 (0,2) 95,1 (0,5) 97,1 (0,4) 90,1 (0,7)
Franciaország 94,0 (0,8) 95,7 (0,4) 92,6 (0,6) 95,0 (0,6) 85,4 (0,9)
Grúzia 98,7 (0,2) 98,7 (0,2) 96,7 (0,4) 96,3 (0,5) 95,9 (0,5)
Hollandia 98,9 (0,3) 99,0 (0,3) 96,6 (0,7) 94,8 (0,8) 92,4 (0,9)
Horvátország 94,8 (0,6) 97,0 (0,5) 88,5 (0,9) 95,4 (0,6) 82,9 (1,2)
Izland 98,2 (0,4) 99,3 (0,2) 98,2 (0,4) 83,9 (1,0) 93,4 (0,8)
Izrael 93,0 (0,7) 92,2 (0,7) 90,4 (0,7) 93,7 (0,6) 89,0 (0,9)
Japán 95,9 (0,5) 93,5 (0,6) 93,4 (0,5) 94,6 (0,4) 83,0 (1,0)
Kanada (Alberta) 97,7 (0,4) 99,1 (0,2) 97,5 (0,5) 97,0 (0,7) 93,0 (0,8)
Kazahsztán 97,5 (0,3) 80,6 (0,7) 94,0 (0,5) 94,5 (0,5) 92,1 (0,6)
Kína (Sanghaj) 98,2 (0,2) 99,1 (0,1) 96,9 (0,3) 95,0 (0,4) 96,0 (0,4)
Kolumbia 96,0 (0,7) 96,5 (0,5) 88,7 (1,3) 86,2 (1,3) 80,5 (1,8)
Koreai Köztársaság 94,3 (0,7) 93,1 (0,5) 94,2 (0,5) 86,5 (0,8) 88,7 (0,9)
Lettország 95,3 (0,9) 96,2 (0,6) 93,5 (0,7) 98,0 (0,5) 83,3 (1,1)
Litvánia 96,3 (0,4) 98,1 (0,3) 93,9 (0,6) 97,7 (0,4) 84,3 (0,9)
Magyarország 96,5 (0,6) 91,6 (0,7) 93,9 (0,5) 95,9 (0,4) 82,2 (1,1)
Málta 95,7 (0,8) 98,8 (0,3) 95,8 (0,5) 96,7 (0,3) 90,3 (0,9)
Mexikó 91,7 (0,7) 94,6 (0,6) 84,5 (0,9) 80,9 (1,1) 66,5 (1,5)
Norvégia 99,0 (0,2) 99,6 (0,2) 97,9 (0,3) 87,4 (0,8) 94,7 (0,7)
Olaszország 96,9 (0,3) 96,1 (0,4) 91,0 (0,6) 90,4 (0,7) 83,1 (0,9)
Oroszország 97,1 (0,4) 94,3 (0,6) 91,3 (0,9) 95,9 (0,5) 89,8 (1,0)
Portugália 97,0 (0,4) 98,0 (0,3) 91,0 (0,6) 93,2 (0,6) 78,6 (0,9)
Románia 97,2 (0,4) 96,8 (0,4) 90,9 (0,8) 92,5 (0,8) 90,3 (1,0)
Spanyolország 96,2 (0,4) 96,4 (0,3) 89,9 (0,6) 91,0 (0,6) 87,7 (0,7)
Svédország 97,9 (0,4) 99,2 (0,2) 95,7 (0,3) 77,1 (1,0) 89,8 (0,7)
Szaúd-Arábia 96,1 (0,5) 96,6 (0,4) 93,6 (0,6) 92,7 (0,7) 94,0 (0,6)
Szingapúr 97,6 (0,3) 98,3 (0,2) 93,3 (0,5) 97,7 (0,3) 92,3 (0,4)
Szlovákia 94,4 (0,5) 87,4 (0,7) 88,1 (0,6) 96,9 (0,4) 85,2 (0,7)
Szlovénia 96,4 (0,5) 96,5 (0,5) 88,8 (0,8) 98,7 (0,3) 85,9 (1,0)
Tajvan 97,3 (0,3) 95,6 (0,4) 93,5 (0,4) 94,7 (0,4) 88,2 (0,7)
Törökország 93,4 (0,5) 93,2 (0,5) 92,1 (0,5) 89,8 (0,6) 82,5 (0,7)
Új-Zéland 97,4 (0,6) 98,2 (0,5) 95,8 (0,7) 94,3 (0,7) 90,1 (1,0)
Vietnam 95,5 (0,4) 96,4 (0,4) 91,7 (0,8) 98,5 (0,3) 97,3 (0,3)
OECD-átlag 96,2 (0,1) 96,4 (0,1) 92,6 (0,1) 91,6 (0,1) 87,4 (0,2)
EU-átlag 96,3 (0,2) 96,6 (0,1) 92,4 (0,2) 92,6 (0,2) 87,2 (0,3)
TALIS-átlag 96,0 (0,1) 96,2 (0,1) 92,5 (0,1) 92,4 (0,1) 88,5 (0,1)

A tanárok válaszai alapján.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.46.
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19. táblázat: A tanárok által megjelölt kiadási prioritások az 5–8. évfolyamos oktatásban 
Azon tanárok aránya, akik nagyon fontosnak tartják az alábbi kiadási prioritásokat*
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% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 25,7 (1,3) 26,3 (1,3) 22,0 (1,2) 72,9 (1,3) 42,0 (1,5) 42,0 (1,5) 46,3 (1,5) 53,4 (1,5) 66,1 (1,3)
Argentína (Buenos Aires) 64,2 (1,4) 47,3 (1,2) 56,4 (1,4) 57,9 (1,7) 73,4 (1,4) 68,4 (1,4) 66,6 (1,7) 88,0 (0,9) 32,1 (1,5)
Ausztrália 32,3 (1,0) 14,6 (0,9) 36,6 (1,0) 58,3 (1,0) 37,1 (1,0) 46,8 (1,1) 55,0 (1,1) 46,5 (1,3) 58,7 (1,1)
Ausztria 30,3 (0,9) 22,9 (0,7) 38,8 (0,9) 79,5 (0,8) 49,5 (1,3) 44,7 (0,9) 53,6 (0,9) 33,3 (0,8) 61,2 (1,0)
Belgium 39,8 (1,1) 31,8 (0,9) 38,3 (0,9) 76,8 (0,8) 54,0 (1,0) 49,6 (0,8) 38,5 (0,8) 38,7 (0,7) 53,6 (0,9)
Belgium (flamand) 47,6 (1,2) 32,0 (1,1) 46,5 (1,0) 80,7 (1,0) 58,9 (1,5) 59,1 (1,0) 38,5 (1,1) 37,2 (1,0) 67,0 (1,2)
Brazília 73,2 (1,2) 68,7 (1,4) 62,0 (1,2) 84,1 (1,0) 85,2 (1,1) 88,3 (0,8) 94,7 (0,5) 93,0 (0,8) 69,1 (1,3)
Bulgária a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Chile 48,0 (1,7) 44,3 (1,3) 56,0 (1,4) 72,4 (1,3) 61,9 (1,8) 73,0 (1,3) 89,8 (0,7) 89,4 (0,6) 79,8 (1,1)
Ciprus 66,3 (1,8) 51,9 (1,9) 58,6 (1,5) 83,7 (1,5) 69,5 (1,7) 69,9 (1,4) 75,2 (1,5) 58,2 (1,8) 61,5 (1,5)
Csehország 25,7 (0,9) 30,5 (1,0) 9,7 (0,5) 56,0 (1,2) 38,9 (1,4) 19,0 (0,7) 48,3 (0,9) 78,0 (0,9) 57,1 (1,3)
Dánia 15,3 (1,0) 14,5 (0,9) 22,2 (1,2) 45,0 (1,7) 22,9 (1,6) 36,8 (1,4) 41,2 (1,5) 20,7 (1,0) 19,2 (1,2)
Dél-afrikai Köztársaság 67,2 (1,6) 65,2 (1,7) 56,5 (1,8) 84,1 (1,2) 71,1 (1,5) 65,4 (1,8) 79,8 (1,2) 85,3 (1,0) 81,0 (1,4)
Egyesült Államok 30,9 (2,3) 28,9 (2,0) 28,8 (1,1) 57,4 (3,1) 38,1 (1,8) 36,6 (1,7) 39,4 (1,3) 69,4 (1,7) 36,0 (1,8)
Egyesült Arab Emírségek 56,0 (0,5) 39,0 (0,6) 50,7 (0,7) 65,5 (0,6) 51,7 (0,6) 63,2 (0,7) 66,2 (0,6) 76,1 (0,5) 67,2 (0,6)
Észtország 35,7 (1,2) 42,9 (1,1) 24,1 (0,9) 54,6 (1,3) 49,6 (1,4) 55,0 (1,2) 65,9 (1,0) 77,3 (0,9) 57,9 (1,0)
Finnország 13,0 (1,0) 27,2 (1,2) 23,4 (1,2) 67,1 (1,7) 51,2 (1,7) 36,2 (1,3) 32,8 (0,9) 36,4 (1,0) 31,7 (1,2)
Franciaország a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Grúzia 51,0 (1,5) 66,0 (1,3) 51,0 (1,4) 35,3 (1,6) 70,4 (1,4) 61,9 (1,5) 78,2 (1,3) 86,7 (1,1) 29,5 (1,4)
Hollandia 28,4 (2,2) 22,8 (1,3) 24,4 (1,6) 83,5 (1,4) 31,4 (2,2) 43,6 (2,6) 36,9 (1,8) 54,3 (1,7) 53,1 (1,9)
Horvátország 48,5 (1,2) 32,1 (1,1) 43,6 (1,2) 56,9 (1,2) 68,0 (1,0) 57,8 (0,9) 64,4 (1,0) 77,0 (1,0) 54,5 (1,4)
Izland 31,4 (1,4) 11,4 (0,9) 53,2 (1,8) 60,8 (1,5) 37,4 (1,3) 60,9 (1,5) 51,4 (1,6) 88,7 (1,0) 45,6 (1,6)
Izrael 51,8 (1,8) 33,9 (1,3) 59,6 (1,2) 81,4 (1,1) 61,0 (1,7) 65,7 (1,2) 62,6 (1,3) 84,2 (0,9) 56,0 (1,3)
Japán 22,6 (0,9) 15,4 (0,7) 19,9 (0,8) 75,0 (0,9) 53,4 (1,3) 37,6 (1,1) 19,3 (0,8) 54,8 (1,0) 69,4 (0,8)
Kanada (Alberta) 22,1 (2,0) 16,8 (2,2) 24,0 (1,9) 63,8 (2,1) 35,5 (2,5) 42,4 (2,4) 30,3 (2,5) 36,4 (2,7) 35,8 (2,0)
Kazahsztán 25,3 (0,9) 28,4 (0,8) 19,9 (0,7) 14,3 (0,8) 39,7 (1,0) 29,9 (0,8) 42,2 (0,9) 74,0 (0,9) 34,9 (0,9)
Kína (Sanghaj) 23,3 (0,9) 23,5 (0,6) 16,6 (0,7) 41,5 (1,0) 30,4 (1,0) 25,4 (0,8) 59,1 (0,9) 82,2 (0,6) 38,1 (0,9)
Kolumbia 73,6 (1,4) 60,2 (1,5) 65,6 (1,6) 40,0 (1,7) 76,8 (1,6) 76,9 (1,6) 89,0 (1,0) 81,6 (1,4) 44,1 (1,5)
Koreai Köztársaság 22,8 (1,0) 21,8 (0,8) 20,4 (0,9) 75,4 (1,0) 42,9 (1,2) 14,1 (0,8) 45,0 (1,1) 56,6 (1,0) 74,3 (1,1)
Lettország 43,7 (1,6) 45,6 (2,1) 21,2 (1,2) 50,4 (1,7) 44,2 (1,6) 43,0 (1,5) 66,4 (1,3) 85,6 (1,3) 52,6 (1,3)
Litvánia 44,5 (1,2) 43,9 (0,9) 17,2 (0,9) 66,9 (1,3) 41,9 (1,4) 27,2 (1,1) 65,3 (0,9) 90,3 (0,6) 45,5 (1,4)
Magyarország 56,3 (1,1) 40,7 (1,0) 27,7 (1,1) 66,8 (1,1) 72,4 (1,2) 46,4 (1,3) 66,3 (1,0) 80,6 (0,8) 74,7 (0,9)
Málta 38,8 (1,5) 35,3 (1,6) 40,5 (1,9) 80,2 (1,2) 59,2 (2,6) 56,4 (1,4) 54,1 (1,4) 87,6 (1,1) 70,8 (1,6)
Mexikó 71,0 (1,0) 59,1 (1,1) 45,2 (1,0) 63,9 (1,5) 79,1 (0,9) 75,9 (0,9) 90,6 (0,7) 89,9 (0,7) 55,6 (1,4)
Norvégia 31,6 (1,6) 29,4 (1,1) 30,3 (1,0) 62,5 (1,5) 34,5 (1,4) 43,7 (1,3) 45,4 (1,1) 51,0 (1,1) 47,5 (1,0)
Olaszország 38,5 (1,1) 30,4 (1,0) 45,0 (1,1) 68,4 (1,0) 71,4 (0,9) 56,3 (1,1) 57,7 (0,9) 68,2 (1,0) 45,9 (1,0)
Oroszország 49,7 (1,5) 52,1 (1,4) 35,1 (1,2) 39,9 (1,5) 59,1 (1,7) 52,4 (1,7) 56,2 (1,0) 82,0 (1,0) 65,7 (1,3)
Portugália 38,2 (1,1) 31,6 (1,0) 48,6 (0,9) 92,4 (0,5) 62,2 (1,3) 58,8 (0,9) 60,0 (1,0) 76,5 (0,7) 74,4 (0,8)
Románia 39,2 (1,1) 46,4 (1,3) 38,0 (1,1) 55,8 (1,1) 64,7 (1,1) 49,8 (1,1) 56,9 (1,1) 75,0 (0,8) 56,5 (1,2)
Spanyolország 37,9 (1,3) 24,0 (1,1) 49,5 (1,2) 85,4 (1,0) 37,9 (1,1) 63,0 (1,0) 64,8 (0,9) 47,3 (1,2) 62,5 (1,2)
Svédország 17,6 (0,8) 17,0 (0,8) 35,2 (1,1) 56,6 (1,1) 37,7 (1,1) 54,8 (1,4) 47,8 (1,3) 66,9 (1,0) 63,8 (1,2)
Szaúd-Arábia 55,6 (1,2) 29,0 (1,3) 57,2 (1,7) 54,3 (1,6) 77,3 (1,1) 64,7 (1,6) 65,4 (1,2) 75,2 (1,1) 60,9 (1,2)
Szingapúr 29,9 (0,8) 15,5 (0,7) 34,9 (1,0) 74,3 (0,8) 36,3 (0,9) 43,2 (1,0) 45,8 (1,0) 50,1 (0,9) 69,0 (0,9)
Szlovákia 34,1 (0,9) 59,5 (0,9) 14,4 (0,7) 40,0 (1,1) 53,9 (1,1) 29,3 (1,0) 49,1 (1,0) 82,8 (0,9) 50,8 (1,0)
Szlovénia 20,4 (1,1) 19,6 (1,2) 24,0 (1,0) 49,6 (1,5) 31,5 (1,5) 24,1 (1,2) 55,6 (1,1) 49,6 (1,1) 51,6 (1,3)
Tajvan 28,7 (0,8) 19,2 (0,7) 23,4 (0,8) 59,3 (0,9) 44,5 (1,2) 28,5 (0,9) 48,1 (1,1) 48,8 (1,2) 58,3 (1,0)
Törökország 48,1 (1,0) 48,5 (1,0) 21,4 (0,9) 61,8 (0,9) 73,8 (0,9) 56,0 (1,0) 71,7 (0,8) 70,1 (0,9) 51,3 (1,0)
Új-Zéland 29,3 (1,4) 14,4 (1,1) 38,5 (1,5) 75,7 (1,4) 37,2 (1,4) 46,0 (1,4) 57,7 (1,5) 68,5 (1,5) 61,2 (1,7)
Vietnam 47,1 (1,4) 47,2 (1,4) 31,4 (1,2) 31,9 (1,4) 64,9 (1,5) 35,1 (1,2) 60,3 (1,3) 85,4 (1,0) 41,1 (1,3)
OECD-átlag 35,4 (0,2) 31,0 (0,2) 32,8 (0,2) 65,4 (0,3) 48,7 (0,3) 46,8 (0,2) 54,8 (0,2) 64,2 (0,2) 54,6 (0,2)
EU-átlag 34,0 (0,4) 29,7 (0,4) 34,6 (0,4) 71,3 (0,4) 50,2 (0,4) 48,9 (0,4) 54,0 (0,4) 59,6 (0,4) 57,3 (0,4)
TALIS-átlag 39,7 (0,2) 34,7 (0,2) 36,1 (0,2) 62,6 (0,2) 52,8 (0,2) 49,3 (0,2) 57,8 (0,2) 68,5 (0,2) 54,9 (0,2)

A tanárok válaszai alapján.
* A válaszadóknak nem kellett rangsorolniuk a tényezőket, így valamennyi tényezőnél megjelölhették a „nagyon fontos” válaszlehetőséget. A kérdés arra irányult, ha a költségvetést 5%-kal megemelnék, mely kiadási prioritásokat tartanának 
 fontosnak az 5–8. évfolyamos tanulók oktatásában.
** Információs és kommunikációs technológiai
*** Például tankönyvekbe.
a Nem áll rendelkezésre adat.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.66.
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13. ábra: Összefüggés a tanárok fizetése és a pedagógus-béremelés kiadási prioritásként való megjelölése között 
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A pályakezdő tanárok vásárlóerő-paritáson számolt éves átlagos jövedelme amerikai dollárban

(...) a pályakezdő tanárok bére OECD-átlag feletti

(...) a pályakezdő tanárok bére OECD-átlag alatti 

A tanárok válaszai alapján.
Az ábra Y tengelyén azon tanárok aránya szerepel, akik a költségvetés 5%-os emelése esetén nagyon fontos kiadási prioritásnak tartják a tanárok munkabérének emelését.
Az ábrán csak azok az oktatási rendszerek szerepelnek, ahol a vizsgált változókra vonatkozó adatok rendelkezésre állnak.
Az OECD-országok átlaga a vizsgálatban részt vevő OECD-országok átlagát jelenti, de az átlagba adathiány miatt nem számították be Kanada (Alberta tartomány), Belgium, Kolumbia és Franciaország adatait.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.66 és Education at a Glance (OECD 2018) Table D3.1a.



PályAkEzdő	tAnárok





Pályakezdő	tanárok 61

A Nemzeti Pedagógus Kar legfrissebb helyzetjelentésében (2018) arra hívja fel a figyelmet, hogy 
Magyar országon komoly problémát jelent a fiatal tanárok pályaelhagyása, miközben az elmúlt évek-
ben a pedagógusképzésben végzettek pályán maradása képes lenne ellensúlyozni a következő másfél 
évtizedben nyugdíjba vonulók hiányát.

A vonatkozó szakirodalom felhívja a figyelmet arra, hogy a tanári pályán kulcsfontosságúnak 
bizonyulnak az első évek (Leigh 2010), és a pálya elején minden egyes év tanítási tapasztalata ki-
mutathatóan növeli az átlagos tanulói teljesítményeket is (Harris–Sass 2011). A pályakezdő tanárok 
megfelelő munkakörülményei, a szakmai továbbképzési lehetőségek elérhetősége megerősíti a ta-
nárokat pályaválasztásuk helyességében, és szignifikánsan növeli a pályán maradás valószínűségét 
(Paniagua–Sánchez-Martí 2018). További kutatások rávilágítottak arra, hogy a pályakezdő tanároknak 
nyújtott támogatások, kedvezmények és a mentorálás pozitívan befolyásolja a fiatal pedagógusok 
elhivatottságát, ezen keresztül a tanulók eredményességét, valamint csökkenti a pályaelhagyás esé-
lyét (Ingersoll–Strong 2011). Hazai kutatások azt is kimutatták, hogy a más pályákhoz viszonyított 
relatív alacsony jövedelem minden korcsoportban növeli a pályaelhagyás valószínűségét, de a hatás a 
fiatal korcsoportokban erősebb (Varga 2013). Az empirikus kutatások alapján a pályakezdő pedagó-
gusok támogatása külön figyelmet érdemel, és az oktatási rendszer formális és informális eszközeit 
szükséges mozgósítani, hogy a pályájuk elején lévő tanárok szakmailag felkészülten, motiváltan és 
a társadalom megbecsülését bírva végezhessék munkájukat, ami közép- és hosszú távon az egész 
társadalom érdekét szolgálja. 

Ebben a fejezetben a TALIS adatai alapján a pályakezdő tanárok legfontosabb jellemzőit fog-
laljuk össze. A TALIS definíciója szerint a pályakezdő tanárok legfeljebb öt év tanítási tapasztalattal 
rendelkeznek.

A	pályakezdő	tanárok	aránya
A vizsgálatban részt vevő OECD-országokban a tanárok 19 százaléka, Magyarországon 12 százaléka 
volt pályakezdő (14. ábra). A vizsgálat eredményei arra is felhívják a figyelmet, hogy több országban 
a pályakezdő tanárok nagyobb eséllyel olyan iskolákban dolgoznak, ahol nagyobb arányban vannak 
társadalmilag hátrányos helyzetű diákok, és ez az összefüggés az OECD-országok összesített ered-
ménye alapján is kirajzolódik. Magyarországon a pályakezdő tanárok allokációja nem árulkodik 
aránytalanságokról, mindössze az látszik, hogy a nem állami fenntartású intézményekben nagyobb 
arányban tanítanak pályakezdő pedagógusok (17 százalék), mint az állami iskolákban (11 százalék).

A	pályakezdő	tanárok	magabiztossága	és	elégedettsége
Az előző fejezetben említettük, hogy a tanárok mind az OECD-országokban, mind Magyarországon 
nagyfokú magabiztosságról számoltak be a tanításhoz kapcsolódó tevékenységek és a fegyelmezés te-
rén. Ha a válaszokat a tanítási tapasztalat alapján csoportosítjuk (legfeljebb öt év, öt évnél több), akkor 
az OECD-országokban valamennyi tevékenységben szignifikánsan nagyobb arányban magabiztosak 
a tapasztaltabb tanárok, mint a pályakezdő tanárok, kivéve a digitális eszközök tanítási célú felhasz-
nálását, ebben a pályakezdő tanárok magabiztosabbak (15. ábra). Magyarországon a tapasztaltabb 
tanárok valamennyi tevékenység tekintetében nagyobb arányban érezték magukat magabiztosnak, 
mint a pályakezdő tanárok, és a különbség hat tevékenység esetében bizonyult szignifikánsnak. Ezek 
egy része a tanításhoz (többféle tanítási módszer alkalmazása, alternatív magyarázatok bemutatása, 
segíteni a tanulók kritikus gondolkodását, támogatni a tanulókat, hogy értékeljék a tanulást), másik 
része a fegyelmezéshez (zavaró viselkedés kontrollálása, rendbontó vagy hangoskodó tanulók lecsil-
lapítása) kapcsolódik. Az eredmények teljes mértékben alátámasztják a hétköznapi várakozásokat, 
és visszaigazolják azt, hogy a tanári pályán milyen nagy szerepe van a tapasztalatnak.

Ha viszont a pályakezdő tanárok elégedettségét vizsgáljuk, nem ilyen egyértelmű a kép. A mun-
kával való elégedettség értékeléséhez a TALIS azt kérte a válaszadóktól, hogy több állítást értékel-
jenek (egyáltalán nem ért egyet, nem ért egyet, egyetért, teljesen egyetért), és a 20. táblázatban 
összegezték azoknak az arányát, akik egyetértettek vagy teljesen egyetértettek a kijelentésekkel. Az 
OECD-országok tanárainak válaszai alapján az látszik, hogy a pályájuk elején lévő tanárok néhány 
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százalékponttal nagyobb arányban elégedettek a munkájukkal, és a pedagóguspálya társadalmi 
megítélését is jobbnak tartják, mint tapasztaltabb kollégáik, ezzel párhuzamosan viszont nagyobb 
arányban nyilatkoztak arról, hogy talán más pályát kellett volna választaniuk, illetve megbánták, 
hogy a tanári hivatás mellett döntöttek. Bár hangsúlyozzuk, hogy a válaszadók aránya között kis 
különbségek vannak, az összegzett arányszámok látszólagos ellentmondása jól rámutat a pályakez-
dő pedagógusok attitűdjeire. Úgy tűnik, a pályájuk elején lévő pedagógusok a tanítás tekintetében 
azt kapták a pályától, amire számítottak, ezért alapvetően elégedettek a munkájukkal, ugyanakkor 
munkakörülményeiket összehasonlítva más pályák adottságaival, némi csalódottságot is éreznek, 
emiatt kitapinthatóan jelen van a pálya elhagyásának a fontolgatása is.

Az adatok arra utalnak, hogy hazánkban a tanárok negatívabban ítélik meg a pedagógus szakma 
presztízsét, mint kollégáik. Magyarországon ugyanis a tanárok 61 százaléka értett egyet azzal az 
állítással, hogy a tanári pályának több előnye van, mint hátránya, miközben az OECD-országban 
átlagosan 76 százalék ez az arány. Szembetűnő ugyanakkor, hogy a pályakezdő tanárok nagyobb 
arányban (68 százalék) nyilatkoztak erről, mint a régebben pályán lévő pedagógusok (60 százalék). 
Szintén kiemelendő, hogy hazánkban a tanároknak mindössze 12 százaléka érzi úgy, hogy a tanári 
hivatás társadalmi megbecsültségnek örvend, de a pályakezdő pedagógusok e tekintetben is pozití-
vabban nyilatkoztak (20 százalék), mint 5 évnél régebben tanító kollégáik (11 százalék). Mindezeket 
figyelembe véve Magyarországon is érvényesül az a tendencia, hogy a pályakezdő tanárok nagyobb 
arányban voltak elégedettek a tanári hivatással, mint a tapasztaltabb pedagógusok. 

indukciós	programok
Akármilyen magas színvonalú is a felsőoktatás egy országban, a formális tanárképzés keretében 
a tanárok nem készíthetők fel az összes kihívásra, amellyel a gyakorlatban szembe kell nézniük. 
A korábbi PISA-vizsgálatok eredményeit felhasználó, átfogó OECD-vizsgálat (2018b) rámutatott, 
hogy a kiválóan teljesítő oktatási rendszerekben a tanároknak hosszabb ideig tartó, kötelező tanítási 
gyakorlatot kell szerezniük a tanárképzés részeként vagy az első munkahelyen valamilyen indukciós 
program keretében. Empirikus kutatások azt mutatják, hogy azok a tanulók jobban teljesítenek, 
akiknek a tanárai átfogó, szakmai előkészítő, indukciós programban vettek részt (Glazerman et al. 
2010, Helms-Lorenz et al. 2013).

A TALIS definíciója szerint az indukciós vagy szakmai előkészítő vagy bevezető programok célja 
lehet egyrészt a pályakezdő tanárokkal megismertetni a tanári hivatást és az adott iskolát, amelyben 
dolgozni kezdenek, illetve azoknak a tapasztaltabb pedagógusoknak a támogatása, akik újonnan 
érkeznek egy iskolába. Az indukciós program lehet hivatalos, szervezett programsorozat (pl. jogilag 
rögzített alacsonyabb óraszám, a tapasztalt tanárok támogatása, az intézményvezető által gyakorolt 
felügyelet) vagy különálló, kötetlenebb, informális programokból álló tevékenység is (pl. informális 
együttműködés az intézmény új tanárai között, a tevékenységet segítő kézikönyvek biztosítása). 

Az intézményvezetők válaszai alapján látszik, hogy az informális, kötetlen szakmai előkészítő 
programok gyakoribbak az intézményekben, mint a hivatalos indukciós programok (21. táblázat). Az 
OECD-országokban átlagosan az iskolák 54 százalékában biztosított a hivatalos előkészítő program 
a tanárok számára, az intézmények 74 százalékában kötetlen bevezető programokat nyújtanak, és 
az iskolák 13 százalékában semmilyen indukciós programot nem biztosítanak. A vizsgálatban csak 
a munkakezdés utáni indukciós programokat vizsgálták, a tanárképzésen belüli gyakorlati idő alatt 
kapott szakmai segítség itt nem jelenik meg.

Magyarországon az indukciós programok kevésbé elterjedtek, mint az OECD-országokban: az 
iskolák 24 százaléka formális, 46 százaléka informális tevékenységekre, programokra nyújt lehető-
séget. Természetesen a két szakmai előkészítő program egymással párhuzamosan is létezhet egy-egy 
iskolában. Szembetűnő ugyanakkor, hogy hazánkban az intézmények 43 százalékában semmilyen 
szakmai előkészítő vagy bevezető program nem biztosítja a tanárok bevezetését az iskolai munkába. 
A válaszok alapján az is látszik, hogy hazánkban a pedagógusok 15 százaléka formális bevezető 
programokban, 17 százaléka kötetlen, informális indukciós eljárásokban vett részt az első mun-
kahelyén, és a tanárok mintegy 80 százalékát nem támogatta ilyen bevezető program, amikor első 
tanári állását betöltötte (22. táblázat). 
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Az európai uniós szakpolitikában, szakmai munkacsoportokban egyre nagyobb szerepet tu-
lajdonítanak az indukciós vagy bevezető programoknak, és egy külön munkaanyagot is összeállí-
tottak, amely az indukciós eljárások bevezetését segíti (Snoeck et al. 2009). A bevezető szakaszban 
a pályakezdő tanároknak alapvetően háromféle segítségre van szükségük: személyes támogatás a 
tanári identitás kialakulásának segítéséhez, társas segítség a szakmai közösségbe való integrációhoz, 
valamint professzionális segítség a szakmai készségek fejlesztéséhez (Falus 2010). Ezek együttesen 
növelik a magabiztosságot és az önbecsülést, közép- és hosszú távon hozzájárulhatnak a szakmai 
sikerélményhez, és megakadályozhatják a pályaelhagyást is (Major 2010).

A	pályakezdő	tanárok	tanításra	fordított	ideje
Az európai tanárszakszervezet (ETUCE) 2008-as munkaanyagában a pályakezdő tanárok számára 
olyan indukciós, bevezető szakaszt javasol, ahol több más tényező mellett csökkenti az óraterhelésüket 
a munkabér csökkentése nélkül. Az így felszabadult időben a pályakezdő tanárok több időt tudnak 
tölteni az órákra való felkészüléssel vagy a tanulók munkájának értékelésével. Ehhez kapcsolódóan 
a TALIS megvizsgálta, hogy a vizsgálatban részt vevő oktatási rendszerekben mennyivel kevesebb a 
pályakezdő tanárok munkára fordított ideje, illetve ezen belül a tényleges tanítással töltött idő, mint 
a tapasztaltabb tanárok esetében.

A 16. ábrán látható, hogy az OECD-országokban a pályakezdő tanárok átlagosan egy órával 
dolgoznak kevesebbet egy átlagos héten, mint a nagyobb tapasztalattal rendelkező kollégáik. Ez a 
minimális különbség azonban az óraterhelésükben nem jelentkezik, hiszen a tanítással töltött idő 
gyakorlatilag ugyanannyi a pályakezdő tanárok és a tapasztaltabb pedagógusok esetében. Magyar-
országon a pályakezdő tanárok heti munkaideje 2 órával rövidebb, mint az 5 évnél hosszabb ideje 
tanítóké, de a tanításra fordított idő mind a két csoport esetében azonos (21 óra). Az adatok egy-
értelműen azt mutatják, hogy a pályakezdő tanárok többsége nem részesül jelentős munkaidő-ked-
vezményben a részt vevő országokban. A rendelkezésre álló adatok azt sugallják, hogy a pályakezdő 
tanárok a képzésük után rögtön ugyanolyan óraszámban dolgoznak, mint tapasztaltabb kollégáik. Ez 
alól csak Brazília, Argentína (Buenos Aires) és Portugália kivétel, ezekben az országokban a pálya-
kezdő tanárok hetente 4-5 tanórával kevesebbet tanítanak tapasztaltabb kollégáiknál. Egyes oktatási 
rendszerekben pedig éppen ellentétes összefüggés rajzolódik ki, hiszen az angol nyelvű országokban 
(Anglia, Kanada Alberta tartománya, Egyesült Államok, Ausztrália) a pályakezdő tanárok hetente 
3-4 tanórával többet tartanak, mint a régebben pályán lévő kollégáik.

Mentorálás
A már említett indukciós programok mellett a TALIS-mérés külön vizsgálta a mentorálás intézmény-
rendszerét mint a pályakezdő tanárok támogatásának legelterjedtebb formáját. A TALIS megközelí-
tésében a mentorálás egy olyan támogató rendszert jelent az iskolában, ahol a tapasztaltabb tanárok 
segítik kevésbé tapasztalt kollégáikat. Ebbe a rendszerbe beletartozhat az iskola összes tanára vagy 
kizárólag az új tanárok. A szakirodalomban a mentorálás mint a mentor és a mentorált egyenrangú 
kapcsolatára épülő együttműködés jelenik meg, amely kapcsolatot teremt az elméleti képzés köve-
telményei és a gyakorlat elvárásai között (Tordai 2015). Empirikus vizsgálatok arra is rávilágítottak, 
hogy a mentorral töltött idővel arányosan a tanításhoz kapcsolódó készségek, képességek is fejlődnek 
(Rockoff 2008). Hazai kutatások kiemelik, hogy a mentorálás a szakmai segítségen túl képes érzelmi 
és pszichológiai támogatást is biztosítani, ami hosszú távon csökkenti a kezdeti kudarcok negatív 
hatásaiból eredő pályaelhagyás esélyét (Szivák 1999, Hunya–Simon 2013). A mentorálás folyamata 
Magyarországon jogilag is körülhatárolt, amit kormányrendelet rögzít.10

10 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 5/A. fejezete.
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Az intézményvezetők válaszai alapján az látszik, hogy az OECD-országokban az iskolák körül-
belül kétharmada biztosít mentorprogramot a tanároknak (23. táblázat). Az országok között jelentős 
eltérések vannak a mentorprogramok elérhetősége szempontjából, érdekességképpen kiemelhető, 
hogy Szingapúrban, az Egyesült Államokban, Angliában, Kazahsztánban és Sanghajban az iskolák 
több mint 95 százaléka biztosít mentorálási lehetőséget a tanároknak. Magyarországon az intézmé-
nyek közel 80 százaléka szervez mentorprogramot, de az adatokból az is látszik, hogy hazánkban a 
mentorálás jellemzően a pályakezdő tanárok számára elérhető.

A TALIS adatai alapján arról is képet kaphatunk, hogy a kérdőív kitöltésekor, vagyis a 
2017/2018-as tanév második félévében hány pedagógusnak volt mentortanára az egyes oktatási rend-
szerekben (17. ábra). Látható, hogy valamennyi országban a mentoráltak többsége pályakezdő tanár 
volt. Az OECD-országokban a pályakezdők 22 százalékát segítette mentortanár, Magyarországon ez 
az arány 27 százalék. Az adatok arra is rámutatnak, hogy Magyarországon jellemzően a pályájuk 
elején lévő tanárokat segíti mentortanár, és a pályán töltött ötödik évtől kezdődően a mentoráltak 
száma jelentősen csökken (18. ábra).
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ábrák,	táblázatok

14. ábra: A pályakezdő tanárok aránya 
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A tanárok válaszai alapján.
Pályakezdő tanárok azok, akik legfeljebb 5 év tanítási tapasztalattal rendelkeznek.
Az oktatási rendszerek a pályakezdő tanárok aránya alapján csökkenő sorrendben szerepelnek az ábrán.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.4.32.
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15. ábra: A tanárok magabiztossága Magyarországon – a tanítási tapasztalat alapján csoportosítva 

Alternatív magyarázatokat nyújtani, például akkor,
amikor a tanulók nem értik a tananyagot.

Világossá tenni a tanulók viselkedésével kapcsolatos elvárásokat.

Az osztálytermi szabályok betartására sarkallni a tanulókat.

Jó kérdéseket feltenni a tanulóknak.

Elhitetni a tanulókkal, hogy képesek jól teljesíteni az iskolában.

Kontrollálni a zavaró viselkedést az osztályban.

Többféle tanítási módszert alkalmazni az órán.

Lecsillapítani a rendbontó vagy hangoskodó tanulókat.

Segíteni a tanulókat, hogy értékeljék a tanulást.

Segíteni a tanulókat, hogy kritikusan gondolkodjanak.
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Tanítás multikulturális vagy többnyelvű környezetben.
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A tanárok válaszai alapján.
Pályakezdő tanárok azok, akik legfeljebb 5 év tanítási tapasztalattal rendelkeznek.
Az ábra azon tanárok arányát mutatja, akik az adott tevékenységeket közepes vagy nagymértékben képesek megvalósítani.
Az ábrán szereplő adatok a kiválasztott osztályra vonatkoznak. A kiválasztott osztály az a konkrét 5–8. évfolyamos osztály, amelyet a tanár a kérdőív kitöltése előtti héten kedden 11 óra után elsőként tanított. Ha a tanár nem tanított  
5–8. évfolyamos osztályt kedden, akkor azt az osztályt kellett kiválasztania, amelyet kedd után leghamarabb tanított.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.2.20.
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20. táblázat: A tanárok elégedettsége a munkájukkal – a tanítási tapasztalat alapján csoportosítva 
Azon tanárok aránya, akik egyetértettek vagy teljesen egyetértettek az alábbi állításokkal

A tanári pályának egyértelműen több előnye van, mint hátránya Ha újra dönthetnék, akkor is tanárként szeretnék dolgozni

Összesen

5 év vagy 
rövidebb 
tanítási  

tapasztalat (a)

5 évnél 
hosszabb taní-
tási tapasztalat 

(b)

 (b) – (a) Összesen

5 év vagy 
rövidebb 
tanítási  

tapasztalat (a)

5 évnél 
hosszabb taní-
tási tapasztalat 

(b)

 (b) – (a) 

% S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H.
Anglia 71,6 (0,9) 72,6 (2,2) 71,4 (1,0) –1,2 (2,4) 68,6 (1,0) 77,2 (2,3) 66,0 (1,1) –11,2 (2,5)
Argentína (Buenos Aires) 79,6 (1,2) 77,8 (2,7) 80,0 (1,2) 2,2 (2,8) 91,7 (1,1) 92,6 (1,8) 91,5 (1,2) –1,0 (2,0)
Ausztrália 87,8 (0,7) 86,4 (1,4) 88,2 (0,8) 1,8 (1,7) 82,8 (0,9) 85,2 (1,4) 82,1 (1,1) –3,1 (1,8)
Ausztria 85,1 (0,7) 87,7 (1,1) 84,1 (0,8) –3,6 (1,1) 84,2 (0,7) 91,0 (0,9) 81,9 (0,9) –9,1 (1,3)
Belgium 62,3 (0,8) 68,0 (1,8) 60,8 (0,9) –7,1 (2,0) 78,8 (0,6) 85,7 (1,1) 77,0 (0,7) –8,7 (1,4)
Belgium (flamand) 70,2 (1,0) 77,3 (1,9) 68,3 (1,3) –9,0 (2,4) 80,7 (0,8) 87,6 (1,6) 78,9 (0,9) –8,7 (1,7)
Brazília 64,7 (1,5) 60,3 (4,0) 65,6 (1,5) 5,4 (3,8) 75,7 (1,2) 75,1 (2,9) 75,8 (1,2) 0,8 (3,1)
Bulgária 57,1 (1,4) 65,9 (2,6) 54,7 (1,5) –11,2 (2,9) 66,7 (1,3) 74,9 (2,2) 64,6 (1,4) –10,3 (2,5)
Chile 68,3 (1,2) 66,6 (2,3) 68,9 (1,5) 2,3 (2,9) 80,8 (1,0) 81,0 (2,0) 80,7 (1,3) –0,2 (2,4)
Ciprus 82,4 (1,1) 81,2 (2,7) 82,7 (1,2) 1,5 (2,7) 80,3 (1,4) 84,9 (2,8) 79,7 (1,5) –5,1 (2,9)
Csehország 58,2 (1,0) 65,0 (2,2) 56,7 (1,1) –8,3 (2,4) 74,0 (0,9) 77,3 (1,9) 73,3 (1,0) –4,0 (2,0)
Dánia 78,7 (1,2) 81,5 (2,2) 78,0 (1,4) –3,4 (2,7) 70,3 (1,3) 78,4 (2,6) 68,5 (1,4) –9,9 (2,8)
Dél-afrikai Köztársaság 71,9 (1,7) 71,2 (2,5) 72,1 (1,8) 0,9 (2,5) 64,2 (1,8) 67,3 (3,0) 63,2 (1,9) –4,1 (3,1)
Egyesült Államok 84,5 (1,1) 85,2 (3,5) 84,2 (1,0) –0,9 (3,8) 79,7 (1,4) 85,2 (3,6) 77,8 (1,2) –7,4 (3,7)
Egyesült Arab Emírségek 78,9 (0,5) 79,9 (1,3) 78,6 (0,6) –1,3 (1,4) 76,4 (0,5) 78,2 (1,2) 76,0 (0,6) –2,2 (1,4)
Észtország 79,6 (1,0) 76,8 (2,2) 80,0 (1,1) 3,2 (2,3) 74,1 (0,9) 76,7 (2,0) 73,6 (0,9) –3,1 (2,1)
Finnország 92,2 (0,6) 92,9 (1,2) 92,0 (0,7) –0,9 (1,3) 78,9 (1,0) 83,2 (2,1) 78,0 (1,0) –5,2 (2,2)
Franciaország 55,3 (1,3) 66,4 (2,7) 53,1 (1,3) –13,3 (2,7) 74,4 (1,0) 83,5 (2,4) 72,6 (1,0) –10,9 (2,6)
Grúzia 83,9 (0,9) 82,2 (2,1) 84,2 (0,9) 2,0 (2,1) 85,6 (0,8) 88,3 (1,6) 85,0 (1,0) –3,3 (2,0)
Hollandia 83,4 (1,3) 89,0 (1,7) 82,2 (1,5) –6,8 (2,3) 80,0 (1,1) 82,1 (3,3) 79,6 (1,3) –2,5 (3,7)
Horvátország 70,2 (1,2) 70,2 (3,0) 70,1 (1,1) –0,1 (2,8) 75,0 (1,3) 73,3 (2,9) 75,3 (1,1) 2,1 (2,5)
Izland 85,8 (1,1) 87,4 (2,2) 85,4 (1,3) –1,9 (2,7) 62,5 (1,4) 74,1 (3,2) 59,7 (1,6) –14,4 (3,5)
Izrael 74,6 (1,2) 72,7 (2,3) 75,2 (1,2) 2,5 (2,4) 79,2 (1,0) 81,8 (1,6) 78,4 (1,2) –3,4 (1,9)
Japán 73,9 (0,9) 73,2 (1,8) 74,0 (1,0) 0,8 (2,0) 54,9 (1,1) 58,7 (2,0) 53,8 (1,2) –4,9 (2,3)
Kanada (Alberta) 90,0 (0,9) 89,7 (2,2) 90,1 (1,1) 0,5 (2,6) 86,0 (1,3) 85,1 (2,6) 86,2 (1,4) 1,1 (2,7)
Kazahsztán 70,5 (0,9) 69,7 (1,7) 70,7 (1,0) 1,0 (1,9) 67,3 (0,9) 64,0 (1,5) 68,4 (1,0) 4,3 (1,9)
Kína (Sanghaj) 76,6 (0,8) 82,5 (1,7) 75,5 (0,9) –7,0 (1,9) 76,7 (0,8) 85,7 (1,5) 75,0 (0,9) –10,7 (1,7)
Kolumbia 84,4 (2,0) 80,0 (2,9) 85,3 (2,1) 5,3 (2,8) 91,2 (0,8) 91,8 (2,2) 91,1 (0,9) –0,7 (2,5)
Koreai Köztársaság 85,7 (0,7) 88,1 (1,6) 85,1 (0,8) –3,0 (1,8) 67,0 (1,1) 77,6 (2,0) 64,2 (1,2) –13,4 (2,1)
Lettország 56,6 (1,5) 59,8 (3,0) 56,0 (1,7) –3,8 (3,5) 65,4 (1,1) 71,0 (2,8) 64,5 (1,2) –6,5 (3,0)
Litvánia 75,8 (1,0) 72,5 (2,9) 76,1 (1,0) 3,6 (3,0) 64,4 (1,2) 70,8 (2,6) 63,9 (1,2) –6,9 (2,4)
Magyarország 61,3 (1,1) 68,1 (2,7) 60,4 (1,2) –7,7 (2,9) 72,0 (1,2) 77,3 (2,5) 71,3 (1,3) –5,9 (2,7)
Málta 56,7 (1,8) 62,4 (3,0) 54,5 (1,9) –7,9 (2,8) 66,1 (1,6) 73,0 (2,5) 63,7 (2,0) –9,3 (3,0)
Mexikó 73,0 (0,9) 72,4 (2,2) 73,2 (1,1) 0,8 (2,6) 92,2 (0,6) 92,8 (0,9) 92,0 (0,7) –0,7 (1,2)
Norvégia 87,3 (0,7) 88,2 (1,3) 87,1 (0,8) –1,1 (1,5) 75,0 (0,9) 79,5 (1,6) 73,7 (1,0) –5,8 (1,8)
Olaszország 71,1 (0,9) 76,8 (1,5) 70,0 (1,0) –6,8 (1,6) 87,0 (0,6) 88,9 (1,3) 86,6 (0,7) –2,2 (1,5)
Oroszország 65,2 (1,1) 64,8 (2,6) 65,3 (1,4) 0,5 (3,1) 74,7 (1,3) 74,5 (1,9) 74,7 (1,5) 0,1 (2,2)
Portugália 63,3 (0,9) 84,4 (3,3) 62,5 (1,0) –21,9 (3,4) 64,8 (1,0) 79,2 (3,4) 64,3 (1,1) –14,9 (3,6)
Románia 69,7 (1,0) 68,7 (3,4) 69,8 (1,1) 1,2 (3,6) 80,5 (0,9) 82,0 (2,0) 80,4 (0,9) –1,5 (2,2)
Spanyolország 85,6 (0,8) 88,5 (1,5) 85,1 (0,9) –3,5 (1,7) 89,3 (0,7) 94,6 (0,7) 88,3 (0,9) –6,3 (1,2)
Svédország 78,7 (1,2) 83,8 (1,9) 77,5 (1,3) –6,3 (2,2) 63,1 (1,3) 77,4 (2,0) 60,0 (1,5) –17,4 (2,5)
Szaúd-Arábia 65,5 (1,1) 63,5 (3,0) 65,7 (1,3) 2,3 (3,6) 65,0 (1,2) 67,7 (2,5) 64,1 (1,4) –3,5 (2,7)
Szingapúr 85,2 (0,6) 82,5 (1,2) 86,3 (0,7) 3,8 (1,4) 82,2 (0,8) 81,4 (1,3) 82,4 (0,9) 1,0 (1,5)
Szlovákia 66,8 (1,1) 77,7 (2,2) 64,8 (1,1) –12,9 (2,4) 76,3 (0,8) 82,0 (2,1) 75,3 (0,9) –6,7 (2,2)
Szlovénia 80,6 (0,9) 80,7 (2,1) 80,6 (1,0) –0,1 (2,2) 77,9 (1,0) 79,5 (2,3) 77,5 (1,0) –2,0 (2,4)
Tajvan 77,2 (0,8) 84,5 (1,6) 76,3 (0,8) –8,3 (1,7) 78,2 (0,7) 82,2 (2,3) 77,7 (0,8) –4,6 (2,4)
Törökország 73,9 (0,8) 79,2 (1,6) 71,5 (0,9) –7,7 (1,9) 74,5 (0,8) 80,7 (1,5) 71,7 (1,0) –9,0 (1,9)
Új-Zéland 79,7 (1,2) 82,1 (2,4) 78,9 (1,4) –3,2 (2,8) 73,7 (1,2) 81,8 (2,4) 71,5 (1,4) –10,4 (2,9)
Vietnam 92,6 (0,5) 91,9 (1,8) 92,7 (0,5) 0,8 (1,8) 87,4 (1,0) 84,9 (2,4) 87,7 (1,0) 2,8 (2,7)
OECD-átlag 76,0 (0,2) 78,8 (0,4) 75,4 (0,2) –3,4 (0,4) 75,6 (0,2) 81,0 (0,4) 74,4 (0,2) –6,6 (0,4)
EU-átlag 71,0 (0,3) 76,2 (0,7) 70,1 (0,3) –6,1 (0,7) 77,6 (0,3) 83,7 (0,6) 76,4 (0,3) –7,3 (0,7)
TALIS-átlag 75,1 (0,2) 77,1 (0,3) 74,7 (0,2) –2,5 (0,4) 75,8 (0,2) 80,0 (0,3) 74,8 (0,2) –5,2 (0,4)

A statisztikailag szignifikáns értékeket vastagított számok jelölik a táblázatban.

A táblázat a következő oldalon folytatódik.



68 TALIS 2018

Azon tanárok aránya, akik egyetértettek vagy teljesen egyetértettek az alábbi állításokkal
Megbántam, hogy tanár lettem Kíváncsi vagyok, jobb lett volna-e egy másik hivatást választani

Összesen

5 év vagy 
rövidebb 
tanítási  

tapasztalat (a)

5 évnél 
hosszabb taní-
tási tapasztalat 

(b)

 (b) – (a) Összesen

5 év vagy 
rövidebb 
tanítási  

tapasztalat (a)

5 évnél 
hosszabb taní-
tási tapasztalat 

(b)

 (b) – (a) 

% S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H.
Anglia 12,7 (0,9) 10,3 (1,8) 13,3 (1,0) 3,1 (1,9) 51,9 (1,2) 48,2 (2,5) 52,9 (1,2) 4,7 (2,4)
Argentína (Buenos Aires) 3,4 (0,6) 3,0 (0,9) 3,5 (0,7) 0,5 (1,0) 15,1 (1,1) 14,1 (1,9) 15,3 (1,2) 1,2 (2,1)
Ausztrália 6,1 (0,5) 6,4 (1,0) 6,1 (0,6) –0,3 (1,3) 33,0 (1,0) 32,8 (2,0) 33,1 (1,2) 0,3 (2,3)
Ausztria 4,3 (0,4) 2,0 (0,4) 5,0 (0,4) 3,0 (0,5) 11,8 (0,6) 10,4 (1,1) 12,2 (0,7) 1,9 (1,2)
Belgium 8,2 (0,5) 5,9 (0,8) 8,8 (0,6) 2,9 (1,0) 29,2 (0,7) 27,0 (1,4) 29,8 (0,8) 2,8 (1,7)
Belgium (flamand) 5,8 (0,5) 4,8 (1,4) 6,1 (0,5) 1,3 (1,3) 30,0 (0,9) 29,1 (2,1) 30,2 (1,1) 1,0 (2,4)
Brazília 11,6 (0,9) 10,0 (2,1) 11,9 (0,9) 1,9 (2,2) 28,6 (1,3) 31,2 (3,1) 28,2 (1,3) –3,1 (3,1)
Bulgária 16,3 (1,0) 10,2 (1,6) 17,9 (1,1) 7,7 (1,7) 41,6 (1,4) 34,2 (2,6) 43,8 (1,6) 9,5 (2,8)
Chile 9,2 (0,7) 8,5 (1,2) 9,4 (0,9) 0,9 (1,5) 30,0 (1,2) 29,4 (2,1) 30,2 (1,5) 0,9 (2,8)
Ciprus 11,0 (1,0) 10,6 (2,2) 10,9 (1,0) 0,4 (2,5) 33,4 (1,4) 30,0 (4,0) 33,7 (1,6) 3,7 (4,7)
Csehország 7,0 (0,5) 6,0 (1,0) 7,2 (0,5) 1,2 (1,2) 26,8 (1,0) 23,4 (1,9) 27,5 (1,1) 4,2 (2,1)
Dánia 8,2 (0,7) 6,1 (1,5) 8,5 (0,7) 2,4 (1,7) 42,7 (1,2) 40,4 (2,9) 43,1 (1,4) 2,7 (3,3)
Dél-afrikai Köztársaság 17,7 (1,0) 16,2 (2,1) 18,5 (1,2) 2,3 (2,5) 50,5 (1,6) 49,0 (2,6) 51,1 (1,8) 2,1 (2,9)
Egyesült Államok 8,3 (0,7) 4,7 (1,6) 9,5 (1,1) 4,7 (2,3) 37,5 (1,5) 32,2 (3,5) 39,2 (1,4) 6,9 (3,6)
Egyesült Arab Emírségek 15,6 (0,5) 16,1 (1,2) 15,5 (0,5) –0,7 (1,2) 41,0 (0,6) 42,7 (1,5) 40,7 (0,7) –2,0 (1,7)
Észtország 6,1 (0,5) 6,1 (1,4) 6,0 (0,6) –0,1 (1,4) 30,3 (0,9) 29,0 (2,5) 30,5 (1,0) 1,5 (2,8)
Finnország 6,5 (0,5) 5,3 (1,2) 6,7 (0,6) 1,4 (1,3) 34,2 (1,0) 33,1 (2,3) 34,5 (1,1) 1,4 (2,7)
Franciaország 8,3 (0,7) 6,0 (1,4) 8,6 (0,7) 2,7 (1,6) 25,8 (1,1) 20,3 (2,6) 26,8 (1,1) 6,4 (2,7)
Grúzia 9,2 (0,7) 5,8 (1,2) 9,9 (0,8) 4,1 (1,3) 38,6 (1,2) 33,8 (2,7) 39,3 (1,3) 5,5 (2,7)
Hollandia 5,6 (0,7) 3,9 (1,2) 5,9 (0,8) 2,0 (1,4) 21,3 (1,4) 23,2 (3,4) 21,0 (1,5) –2,3 (3,7)
Horvátország 7,5 (0,5) 8,9 (1,4) 7,1 (0,5) –1,8 (1,5) 37,8 (1,2) 40,9 (2,6) 37,1 (1,3) –3,8 (2,7)
Izland 13,0 (1,1) 8,7 (2,1) 14,0 (1,2) 5,3 (2,2) 50,7 (1,7) 44,4 (3,7) 52,3 (1,8) 7,9 (3,8)
Izrael 11,1 (0,7) 13,2 (1,8) 10,4 (0,9) –2,7 (2,1) 33,8 (1,4) 37,6 (2,2) 32,7 (1,5) –4,9 (2,3)
Japán 8,2 (0,5) 8,6 (1,0) 8,0 (0,5) –0,6 (1,1) 30,5 (0,9) 31,8 (2,0) 30,2 (1,0) –1,6 (2,1)
Kanada (Alberta) 3,8 (0,8) 2,2 (0,9) 4,3 (1,0) 2,1 (1,3) 32,5 (2,0) 36,6 (4,1) 31,3 (2,2) –5,2 (4,7)
Kazahsztán 17,3 (0,7) 20,1 (1,4) 16,4 (0,7) –3,7 (1,4) 33,1 (1,0) 38,0 (1,9) 31,5 (1,1) –6,5 (2,0)
Kína (Sanghaj) 13,0 (0,7) 7,0 (1,0) 14,2 (0,8) 7,1 (1,1) 37,6 (1,0) 32,6 (1,9) 38,6 (1,1) 6,1 (2,1)
Kolumbia 4,6 (0,7) 5,0 (1,2) 4,5 (0,8) –0,5 (1,3) 15,2 (1,3) 19,4 (2,6) 14,4 (1,7) –5,0 (3,6)
Koreai Köztársaság 19,1 (1,0) 16,0 (1,8) 20,0 (1,1) 4,0 (1,9) 38,7 (1,3) 33,0 (2,1) 40,3 (1,5) 7,2 (2,3)
Lettország 11,3 (1,0) 11,3 (2,3) 11,3 (1,0) –0,1 (2,5) 38,1 (1,3) 40,3 (2,9) 37,9 (1,4) –2,4 (3,1)
Litvánia 16,4 (0,8) 16,3 (3,4) 16,4 (0,8) 0,1 (3,6) 58,5 (0,9) 56,3 (3,6) 58,7 (0,9) 2,3 (3,7)
Magyarország 9,5 (0,6) 9,2 (1,9) 9,5 (0,7) 0,2 (1,9) 46,2 (1,3) 42,2 (3,4) 46,8 (1,3) 4,5 (3,6)
Málta 17,8 (1,1) 13,0 (2,8) 19,6 (1,5) 6,5 (3,5) 57,8 (1,4) 52,9 (2,5) 59,7 (1,7) 6,8 (2,9)
Mexikó 3,6 (0,4) 2,2 (0,8) 4,0 (0,5) 1,7 (0,8) 13,4 (0,8) 13,4 (1,7) 13,3 (1,0) –0,1 (1,9)
Norvégia 8,2 (0,5) 7,1 (0,9) 8,5 (0,6) 1,4 (1,0) 35,7 (1,0) 33,6 (2,0) 36,2 (1,1) 2,6 (2,2)
Olaszország 6,4 (0,4) 4,5 (1,0) 6,7 (0,5) 2,2 (1,1) 14,6 (0,7) 14,5 (1,6) 14,5 (0,7) 0,0 (1,7)
Oroszország 10,3 (0,7) 11,1 (1,7) 10,0 (0,7) –1,1 (1,7) 22,8 (1,1) 25,2 (2,1) 22,2 (1,2) –3,0 (2,2)
Portugália 21,9 (0,9) 14,6 (3,2) 22,2 (0,9) 7,6 (3,3) 48,0 (1,1) 31,1 (4,1) 48,6 (1,1) 17,5 (4,2)
Románia 8,1 (0,6) 10,8 (2,6) 7,6 (0,6) –3,2 (2,7) 22,6 (1,0) 26,4 (2,4) 21,9 (1,1) –4,5 (2,4)
Spanyolország 4,5 (0,4) 2,9 (0,7) 4,7 (0,4) 1,8 (0,8) 18,1 (0,9) 15,3 (1,1) 18,7 (1,0) 3,4 (1,4)
Svédország 11,7 (1,0) 6,4 (1,2) 12,9 (1,2) 6,4 (1,7) 41,3 (1,3) 36,4 (2,5) 42,4 (1,4) 6,0 (2,6)
Szaúd-Arábia 26,0 (1,0) 26,2 (2,5) 26,2 (1,2) 0,0 (2,8) 52,0 (1,4) 53,8 (2,8) 51,8 (1,5) –2,0 (3,0)
Szingapúr 8,3 (0,5) 9,8 (1,0) 7,6 (0,5) –2,1 (1,0) 48,4 (0,9) 54,8 (1,6) 45,6 (1,0) –9,2 (1,8)
Szlovákia 9,1 (0,6) 7,4 (1,4) 9,4 (0,6) 2,1 (1,4) 42,8 (1,1) 40,1 (2,8) 43,2 (1,2) 3,1 (3,0)
Szlovénia 6,7 (0,6) 6,8 (1,6) 6,7 (0,6) 0,0 (1,8) 27,2 (1,1) 29,9 (2,5) 26,6 (1,2) –3,4 (2,7)
Tajvan 12,9 (0,7) 12,3 (2,2) 12,9 (0,8) 0,6 (2,3) 60,6 (0,9) 67,9 (2,5) 59,7 (0,9) –8,2 (2,6)
Törökország 16,1 (0,7) 14,1 (1,3) 17,0 (0,8) 2,9 (1,6) 47,9 (0,9) 44,5 (2,0) 49,5 (1,1) 5,0 (2,3)
Új-Zéland 7,6 (0,7) 6,9 (1,6) 7,7 (0,7) 0,8 (1,7) 41,3 (1,4) 36,0 (3,5) 42,9 (1,5) 6,9 (3,9)
Vietnam 4,5 (0,4) 5,0 (1,3) 4,5 (0,4) –0,5 (1,3) 26,8 (1,3) 30,8 (3,1) 26,4 (1,4) –4,5 (3,5)
OECD-átlag 9,1 (0,1) 7,6 (0,3) 9,5 (0,1) 1,9 (0,3) 33,8 (0,2) 31,8 (0,5) 34,2 (0,2) 2,4 (0,5)
EU-átlag 8,6 (0,2) 6,7 (0,4) 8,9 (0,2) 2,2 (0,5) 29,8 (0,3) 27,1 (0,7) 30,3 (0,3) 3,2 (0,7)
TALIS-átlag 10,3 (0,1) 9,0 (0,2) 10,6 (0,1) 1,6 (0,3) 35,4 (0,2) 34,3 (0,4) 35,6 (0,2) 1,3 (0,4)

A statisztikailag szignifikáns értékeket vastagított számok jelölik a táblázatban.

A táblázat a következő oldalon folytatódik.



Pályakezdő	tanárok 69

Azon tanárok aránya, akik egyetértettek vagy teljesen egyetértettek az alábbi állításokkal
Úgy gondolom, a tanári hivatás társadalmi megbecsültségnek örvend

Összesen
5 év vagy rövidebb 

tanítási  
tapasztalat (a)

5 évnél 
hosszabb tanítási 

tapasztalat 
(b)

 (b) – (a) 

% S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H.
Anglia 28,8 (1,3) 33,8 (2,3) 27,5 (1,3) –6,3 (2,4)
Argentína (Buenos Aires) 8,6 (0,7) 9,9 (1,9) 8,3 (0,7) –1,6 (1,8)
Ausztrália 44,7 (1,0) 47,4 (2,3) 43,9 (1,2) –3,5 (2,8)
Ausztria 16,1 (0,6) 19,0 (1,4) 15,1 (0,7) –3,9 (1,5)
Belgium 16,3 (0,6) 17,3 (1,3) 16,0 (0,7) –1,3 (1,4)
Belgium (flamand) 25,8 (1,1) 26,2 (2,1) 25,7 (1,1) –0,5 (2,2)
Brazília 11,4 (0,8) 12,3 (2,6) 11,0 (0,8) –1,3 (2,6)
Bulgária 17,7 (0,9) 28,2 (2,3) 15,0 (1,0) –13,1 (2,5)
Chile 14,6 (0,9) 13,8 (1,5) 14,9 (1,1) 1,1 (1,9)
Ciprus 43,5 (1,4) 50,8 (5,0) 42,7 (1,5) –8,1 (5,4)
Csehország 16,0 (0,8) 21,4 (1,9) 14,8 (0,9) –6,6 (2,1)
Dánia 18,5 (1,0) 18,7 (2,1) 18,4 (1,1) –0,4 (2,3)
Dél-afrikai Köztársaság 61,0 (1,8) 59,5 (3,0) 61,7 (1,9) 2,2 (3,1)
Egyesült Államok 36,3 (4,1) 40,8 (7,6) 34,9 (3,1) –5,9 (5,5)
Egyesült Arab Emírségek 71,6 (0,6) 74,2 (1,3) 71,1 (0,7) –3,1 (1,5)
Észtország 26,4 (1,0) 39,1 (2,8) 24,1 (1,0) –14,9 (2,8)
Finnország 58,2 (1,4) 63,2 (2,8) 57,2 (1,4) –6,1 (2,7)
Franciaország 6,6 (0,8) 12,6 (2,7) 5,5 (0,6) –7,1 (2,5)
Grúzia 40,8 (1,3) 46,6 (2,8) 39,6 (1,3) –6,9 (3,0)
Hollandia 30,7 (1,6) 36,3 (3,6) 29,5 (1,6) –6,8 (3,7)
Horvátország 9,2 (0,8) 15,4 (2,2) 7,6 (0,7) –7,8 (2,1)
Izland 10,1 (0,9) 11,0 (2,3) 9,8 (1,1) –1,2 (2,7)
Izrael 30,4 (1,4) 30,7 (2,1) 30,1 (1,7) –0,5 (2,7)
Japán 34,4 (1,0) 37,6 (1,9) 33,6 (1,1) –4,0 (2,2)
Kanada (Alberta) 62,7 (2,4) 65,3 (4,7) 61,9 (2,6) –3,4 (5,1)
Kazahsztán 63,4 (1,1) 66,4 (2,0) 62,5 (1,2) –3,9 (2,3)
Kína (Sanghaj) 59,6 (1,1) 66,4 (1,9) 58,1 (1,3) –8,2 (2,2)
Kolumbia 40,2 (2,4) 42,6 (4,7) 39,7 (2,3) –2,9 (4,1)
Koreai Köztársaság 67,0 (1,2) 72,6 (2,0) 65,5 (1,3) –7,1 (2,0)
Lettország 23,3 (1,2) 29,7 (3,0) 22,3 (1,3) –7,4 (3,4)
Litvánia 14,1 (1,2) 20,3 (3,2) 13,7 (1,3) –6,6 (3,5)
Magyarország 11,8 (0,7) 19,8 (2,5) 10,7 (0,7) –9,1 (2,6)
Málta 14,5 (1,5) 13,5 (2,2) 14,8 (1,6) 1,3 (1,9)
Mexikó 41,7 (1,2) 43,8 (2,2) 41,1 (1,3) –2,7 (2,4)
Norvégia 34,8 (1,1) 40,7 (1,8) 33,1 (1,1) –7,6 (1,8)
Olaszország 12,1 (0,7) 17,6 (1,7) 10,9 (0,7) –6,7 (1,7)
Oroszország 43,2 (1,5) 52,8 (2,8) 40,5 (1,5) –12,3 (3,0)
Portugália 9,1 (0,5) 13,0 (3,2) 8,9 (0,5) –4,0 (3,2)
Románia 40,9 (1,2) 54,1 (3,0) 38,7 (1,3) –15,4 (3,4)
Spanyolország 14,1 (0,9) 20,8 (1,7) 12,8 (1,0) –8,0 (2,0)
Svédország 10,7 (0,7) 20,3 (2,4) 8,7 (0,7) –11,6 (2,4)
Szaúd-Arábia 51,8 (1,4) 53,9 (3,7) 51,3 (1,5) –2,6 (3,8)
Szingapúr 72,0 (0,8) 69,5 (1,6) 72,9 (1,0) 3,4 (1,8)
Szlovákia 4,5 (0,4) 6,5 (1,4) 4,1 (0,4) –2,3 (1,5)
Szlovénia 5,6 (0,5) 5,1 (1,2) 5,7 (0,6) 0,6 (1,4)
Tajvan 55,4 (0,8) 64,8 (2,8) 54,2 (0,8) –10,6 (3,0)
Törökország 26,0 (0,9) 27,3 (1,6) 25,4 (1,1) –1,9 (1,8)
Új-Zéland 33,6 (1,7) 38,0 (4,7) 32,5 (1,6) –5,5 (4,7)
Vietnam 92,3 (0,8) 93,2 (1,5) 92,2 (0,8) –0,9 (1,6)
OECD-átlag 25,8 (0,2) 29,9 (0,5) 24,9 (0,2) –4,9 (0,5)
EU-átlag 17,7 (0,3) 23,6 (0,7) 16,5 (0,3) –7,1 (0,7)
TALIS-átlag 32,4 (0,2) 36,6 (0,4) 31,6 (0,2) –5,0 (0,4)

A tanárok válaszai alapján.
A statisztikailag szignifikáns értékeket vastagított számok jelölik a táblázatban.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.4.34.
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21. táblázat: Az indukciós programok elérhetősége 
Azon intézményvezetők aránya, akik szerint az iskolájukban  

a tanárok számára biztosítottak az alábbiak
Hivatalos indukciós program Informális indukciós program Nincs indukciós program

% S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 96,5 (2,3) 88,4 (3,2) 0,0 (0,0)
Argentína (Buenos Aires) 12,7 (3,1) 63,3 (4,2) 34,6 (4,0)
Ausztria 38,1 (3,6) 76,1 (3,4) 18,9 (3,2)
Belgium 73,7 (3,0) 93,2 (2,1) 1,1 (0,7)
Belgium (flamand) 81,4 (3,4) 93,8 (1,9) 0,0 (0,0)
Brazília 24,4 (3,4) 55,1 (4,1) 40,9 (3,9)
Bulgária 65,7 (3,6) 85,0 (2,8) 8,6 (2,4)
Chile 21,0 (2,7) 58,9 (3,7) 36,8 (3,4)
Ciprus 46,4 (4,6) 83,4 (4,1) 9,2 (2,7)
Csehország 34,9 (3,4) 82,3 (2,5) 9,8 (1,8)
Dánia 56,6 (4,8) 78,6 (4,1) 8,7 (3,1)
Dél-afrikai Köztársaság 58,9 (4,9) 84,8 (3,7) 4,3 (1,5)
Egyesült Államok 75,7 (7,6) 82,9 (6,3) 9,9 (6,2)
Egyesült Arab Emírségek 88,0 (1,4) 78,1 (1,9) 2,7 (0,8)
Észtország 34,5 (3,5) 77,7 (3,2) 16,5 (2,8)
Finnország 57,1 (3,2) 93,6 (2,2) 1,4 (1,0)
Franciaország 72,0 (4,2) 47,4 (4,2) 17,4 (3,4)
Grúzia 39,9 (4,2) 47,1 (4,3) 44,4 (4,4)
Hollandia 92,4 (2,3) 87,2 (2,9) 0,9 (0,9)
Horvátország 76,3 (4,4) 67,0 (4,7) 5,3 (2,0)
Izland 27,8 (4,7) 89,1 (3,3) 3,4 (1,9)
Izrael 65,9 (4,0) 78,5 (3,2) 6,2 (1,6)
Japán 89,4 (2,6) 47,3 (4,4) 7,3 (2,3)
Kanada (Alberta) 70,2 (12,3) 82,1 (4,8) 2,6 (1,2)
Kazahsztán 82,9 (3,0) 60,6 (3,7) 7,3 (2,1)
Kína (Sanghaj) 95,5 (1,6) 69,6 (3,5) 0,6 (0,6)
Kolumbia 52,3 (5,4) 73,0 (4,9) 15,7 (3,8)
Koreai Köztársaság 58,8 (4,1) 76,1 (4,5) 16,7 (3,9)
Lettország 31,0 (7,4) 72,8 (7,3) 11,2 (3,1)
Litvánia 15,7 (3,0) 63,7 (4,7) 31,5 (4,3)
Magyarország 23,8 (3,5) 46,0 (4,2) 42,5 (4,1)
Málta 80,9 (5,3) 76,4 (5,2) 1,9 (1,4)
Mexikó 32,9 (3,5) 57,2 (4,2) 32,8 (3,9)
Norvégia 42,3 (4,4) 64,6 (4,3) 14,0 (3,3)
Olaszország 51,9 (4,6) 77,3 (3,3) 10,6 (2,5)
Oroszország 27,9 (3,8) 74,6 (4,1) 12,3 (3,4)
Portugália 20,4 (3,1) 80,9 (2,9) 18,5 (3,0)
Románia 60,5 (5,0) 80,5 (4,0) 16,7 (3,7)
Spanyolország 33,4 (3,7) 56,7 (5,1) 32,3 (4,3)
Svédország 65,6 (5,5) 76,3 (4,9) 5,2 (2,0)
Szaúd-Arábia 63,8 (4,3) 41,4 (3,8) 26,1 (3,8)
Szingapúr 96,6 (2,4) 96,8 (1,3) 0,0 (0,0)
Szlovákia 78,7 (3,6) 77,7 (3,4) 3,7 (1,4)
Szlovénia 37,4 (4,6) 88,7 (3,1) 6,3 (2,3)
Tajvan 55,7 (3,6) 84,8 (2,7) 8,5 (2,0)
Törökország 82,7 (3,5) 49,3 (5,2) 6,0 (2,2)
Új-Zéland 76,7 (9,3) 87,6 (6,3) 0,0 (0,0)
Vietnam 58,0 (4,2) 63,7 (4,5) 17,7 (3,6)
OECD-átlag 53,6 (0,9) 73,7 (0,8) 12,9 (0,5)
EU-átlag 55,3 (1,2) 70,7 (1,2) 15,8 (1,0)
TALIS-átlag 56,2 (0,7) 72,8 (0,6) 13,4 (0,4)
Ausztrália* 92,9 (4,3) 92,2 (3,0) 0,1 (0,1)

Az intézményvezetők válaszai alapján.
Az indukciós vagy szakmai előkészítő programok célja a pályakezdő tanárokkal megismertetni a tanári hivatást, valamint azon tapasztaltabb pedagógusok támogatása,  
akik újonnan érkeztek egy iskolába. Ez hivatalos, szervezett programsorozatot vagy különálló, kötetlenebb programokból álló tevékenységet is jelenthet.
* Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.4.35.
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22. táblázat: Az első munkahelyükön indukciós programban részt vevő tanárok aránya 
Azon tanárok aránya, akik részt vettek az alábbi indukciós programokban  

az első munkahelyükön

Hivatalos indukciós program Informális indukciós program Nem vettek részt 
indukciós programban

% S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 68,5 (1,2) 48,7 (1,3) 29,3 (1,2)
Argentína (Buenos Aires) 13,2 (1,0) 15,0 (0,9) 81,5 (1,2)
Ausztrália 51,0 (1,2) 45,2 (1,1) 40,4 (1,1)
Ausztria 31,3 (0,8) 20,0 (0,8) 67,9 (0,9)
Belgium 21,9 (0,7) 18,2 (0,7) 74,1 (0,8)
Belgium (flamand) 28,6 (1,0) 22,7 (0,9) 67,6 (1,2)
Brazília 17,3 (1,1) 17,1 (1,0) 78,4 (1,2)
Bulgária 24,5 (1,2) 22,6 (1,2) 70,1 (1,3)
Chile 16,4 (0,9) 16,2 (1,0) 77,3 (1,3)
Ciprus 54,2 (2,0) 39,0 (2,0) 44,3 (2,2)
Csehország 31,1 (1,0) 29,7 (1,0) 61,5 (1,1)
Dánia 18,6 (1,2) 18,7 (1,1) 73,2 (1,3)
Dél-afrikai Köztársaság 45,3 (2,1) 33,0 (1,7) 48,3 (2,1)
Egyesült Államok 53,8 (1,9) 40,8 (1,2) 41,4 (1,7)
Egyesült Arab Emírségek 55,3 (0,6) 40,3 (0,6) 41,4 (0,6)
Észtország 13,6 (0,7) 15,6 (0,9) 80,5 (1,0)
Finnország 17,5 (0,7) 23,4 (0,7) 70,4 (0,9)
Franciaország 45,7 (1,0) 24,2 (0,8) 48,7 (0,9)
Grúzia 9,0 (0,7) 5,5 (0,5) 91,4 (0,7)
Hollandia 26,3 (1,2) 23,1 (1,5) 69,1 (1,3)
Horvátország 29,6 (1,1) 26,8 (1,1) 65,5 (1,1)
Izland 18,5 (1,0) 13,9 (1,2) 76,4 (1,4)
Izrael 40,7 (1,2) 23,4 (1,2) 56,7 (1,3)
Japán 75,8 (1,2) 16,6 (0,7) 23,6 (1,1)
Kanada (Alberta) 52,0 (2,0) 35,5 (2,3) 42,6 (2,2)
Kazahsztán 28,9 (0,8) 20,6 (0,9) 67,7 (1,0)
Kína (Sanghaj) 83,1 (0,7) 31,4 (0,8) 17,8 (0,7)
Kolumbia 42,2 (1,5) 29,0 (1,2) 51,8 (1,7)
Koreai Köztársaság 41,0 (0,9) 27,2 (1,0) 56,3 (1,1)
Lettország 17,3 (1,1) 17,0 (0,9) 78,7 (1,3)
Litvánia 18,3 (0,8) 18,9 (0,8) 79,4 (0,8)
Magyarország 15,1 (0,8) 16,6 (0,9) 79,7 (1,0)
Málta 42,4 (2,4) 27,3 (1,5) 56,5 (2,4)
Mexikó 20,6 (0,9) 18,0 (0,8) 72,0 (1,1)
Norvégia 14,0 (0,7) 18,1 (0,7) 77,6 (0,8)
Olaszország 46,1 (1,0) 10,5 (0,6) 56,9 (1,1)
Oroszország 29,4 (1,3) 26,6 (1,4) 67,3 (1,6)
Portugália 13,3 (0,7) 18,6 (0,7) 77,8 (0,8)
Románia 41,7 (1,1) 40,6 (1,1) 51,1 (1,1)
Spanyolország 23,3 (0,7) 16,2 (0,5) 73,8 (0,9)
Svédország 16,9 (1,0) 22,5 (1,2) 71,8 (1,3)
Szaúd-Arábia 49,1 (1,4) 20,8 (1,2) 49,5 (1,4)
Szingapúr 63,4 (0,9) 44,1 (0,9) 33,8 (0,9)
Szlovákia 34,8 (1,1) 25,9 (1,0) 60,7 (1,2)
Szlovénia 24,8 (1,0) 20,8 (0,9) 71,0 (1,0)
Tajvan 49,3 (1,0) 29,1 (0,9) 48,6 (1,0)
Törökország 67,1 (0,8) 15,1 (0,7) 35,4 (0,9)
Új-Zéland 60,4 (1,6) 47,4 (1,6) 32,2 (1,8)
Vietnam 29,6 (1,4) 17,3 (1,1) 66,7 (1,4)
OECD-átlag 33,5 (0,2) 23,7 (0,2) 61,6 (0,2)
EU-átlag 37,8 (0,3) 24,6 (0,3) 58,7 (0,3)
TALIS-átlag 35,5 (0,2) 24,8 (0,2) 60,2 (0,2)

A tanárok válaszai alapján.
Az indukciós vagy szakmai előkészítő programok célja a pályakezdő tanárokkal megismertetni a tanári hivatást, valamint azon tapasztaltabb pedagógusok támogatása,  
akik újonnan érkeztek egy iskolába. Ez hivatalos, szervezett programsorozatot vagy különálló, kötetlenebb programokból álló tevékenységet is jelenthet. 
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.4.38.
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16. ábra: A tanárok tanításra fordított ideje – a tanítási tapasztalat alapján csoportosítva 
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A tanárok válaszai alapján.
Az ábra a vizsgálatot megelőző legutóbbi teljes naptári héten végzett tevékenységekre fordított időt jeleníti meg 60 perces órákban. Az adatokba beleszámítanak azok a feladatok is, amelyeket a tanárok esténként, hétvégenként vagy a tanítási időn 
kívül végeztek. 
A tapasztalt tanárok (5 évnél hosszabb tanítási tapasztalat) és a pályakezdő tanárok (5 év vagy rövidebb tanítási tapasztalat) munkaideje közötti szignifikáns különbségek az oktatási rendszerek neve mellett szerepelnek.
Az oktatási rendszerek a tanításra fordított idő alapján csökkenő sorrendben szerepelnek az ábrán.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.4.57.
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23. táblázat: A mentorálás elérhetősége az iskolákban 
Azon intézményvezetők aránya, akik szerint az iskolájukban mentorprogramot biztosítanak az alábbi tanárok számára

Csak pályakezdő tanárok 
számára*

Minden olyan tanár 
számára, aki újonnan 
érkezett az iskolába

Az iskola összes tanára 
számára

Az iskola tanárai számára 
nem biztosítanak 
mentorprogramot

% S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 37,4 (4,3) 29,8 (3,6) 30,2 (4,2) 2,7 (1,1)
Argentína (Buenos Aires) 1,7 (1,2) 9,5 (2,8) 4,3 (1,9) 84,5 (3,3)
Ausztria 17,9 (2,3) 11,3 (1,9) 3,6 (1,3) 67,2 (2,9)
Belgium 9,6 (1,8) 43,5 (3,0) 10,6 (2,2) 36,3 (2,9)
Belgium (flamand) 7,8 (2,2) 53,2 (3,9) 14,8 (3,3) 24,3 (3,1)
Brazília 3,2 (1,5) 6,9 (2,0) 40,1 (3,6) 49,8 (3,6)
Bulgária 19,9 (3,6) 30,3 (3,9) 35,8 (4,3) 14,1 (2,7)
Chile 4,7 (1,8) 5,5 (1,7) 7,3 (2,0) 82,5 (3,1)
Ciprus 30,4 (5,7) 12,3 (3,5) 16,6 (3,7) 40,6 (5,4)
Csehország 5,4 (1,5) 16,1 (2,7) 19,3 (3,0) 59,2 (3,5)
Dánia 20,3 (2,7) 52,4 (5,0) 5,6 (1,8) 21,8 (4,3)
Dél-afrikai Köztársaság 23,5 (4,2) 28,1 (4,3) 26,9 (4,1) 21,6 (3,8)
Egyesült Államok 40,1 (7,7) 27,7 (6,6) 28,2 (10,2) 3,9 (1,7)
Egyesült Arab Emírségek 8,1 (1,2) 21,6 (2,1) 59,7 (2,4) 10,6 (1,5)
Észtország 12,5 (2,4) 36,0 (2,9) 6,3 (1,7) 45,2 (3,4)
Finnország 2,5 (1,3) 18,4 (2,8) 5,5 (1,9) 73,5 (3,2)
Franciaország 69,6 (3,5) 4,2 (1,5) 2,8 (1,1) 23,4 (3,2)
Grúzia 2,3 (1,1) 5,7 (1,9) 38,2 (4,4) 53,9 (4,5)
Hollandia 1,7 (1,2) 28,6 (4,1) 62,2 (4,6) 7,6 (2,7)
Horvátország 61,3 (4,3) 8,1 (2,4) 24,1 (3,4) 6,5 (2,3)
Izland 28,0 (4,6) 17,2 (3,4) 33,3 (4,2) 21,5 (4,0)
Izrael 14,0 (3,3) 15,3 (2,7) 62,4 (4,2) 8,4 (2,4)
Japán 41,6 (4,4) 10,3 (2,8) 19,5 (2,9) 28,6 (4,1)
Kanada (Alberta) 45,0 (10,3) 16,0 (4,1) 20,4 (4,3) 18,6 (5,3)
Kazahsztán 22,4 (3,4) 17,9 (2,7) 57,1 (4,0) 2,7 (1,4)
Kína (Sanghaj) 24,7 (4,0) 47,6 (4,3) 27,7 (3,2) 0,0 (0,0)
Kolumbia 4,4 (2,9) 11,4 (3,8) 28,0 (4,4) 56,2 (5,1)
Koreai Köztársaság 35,8 (4,4) 25,9 (4,4) 23,0 (3,5) 15,3 (3,0)
Lettország 9,5 (2,8) 15,5 (3,7) 6,4 (1,6) 68,5 (4,6)
Litvánia 24,4 (3,6) 16,8 (2,8) 11,8 (2,2) 47,0 (3,3)
Magyarország 63,0 (3,8) 12,1 (2,8) 3,2 (1,9) 21,7 (3,5)
Málta 43,9 (5,1) 21,6 (5,4) 7,3 (3,4) 27,2 (4,5)
Mexikó 17,9 (2,6) 11,7 (2,9) 17,6 (2,8) 52,9 (4,1)
Norvégia 39,6 (4,1) 15,8 (3,3) 3,1 (1,7) 41,5 (4,7)
Olaszország 62,4 (3,5) 4,6 (1,8) 2,7 (1,2) 30,2 (3,8)
Oroszország 44,1 (5,5) 32,0 (5,5) 15,9 (3,9) 8,0 (3,6)
Portugália 7,2 (1,6) 6,4 (1,8) 26,5 (3,3) 59,9 (3,5)
Románia 14,2 (2,4) 11,0 (2,2) 37,6 (3,5) 37,2 (4,0)
Spanyolország 15,9 (3,4) 11,6 (2,2) 13,7 (2,4) 58,8 (4,3)
Svédország 27,7 (4,9) 48,7 (7,0) 5,0 (1,6) 18,6 (4,6)
Szaúd-Arábia 8,8 (2,2) 10,5 (2,4) 12,3 (2,9) 68,4 (3,8)
Szingapúr 33,2 (3,8) 31,8 (4,3) 30,5 (4,0) 4,4 (2,5)
Szlovákia 26,5 (3,6) 17,1 (3,0) 25,4 (3,8) 30,9 (3,7)
Szlovénia 35,5 (4,6) 15,5 (3,4) 10,5 (3,1) 38,5 (4,7)
Tajvan 10,6 (2,3) 20,0 (3,1) 38,8 (3,7) 30,6 (3,9)
Törökország 34,5 (4,1) 10,8 (3,1) 28,7 (3,7) 26,0 (3,9)
Új-Zéland 40,1 (7,7) 15,3 (3,8) 31,6 (5,7) 13,0 (8,9)
Vietnam 15,2 (3,0) 10,5 (2,8) 42,3 (4,1) 32,1 (3,9)
OECD-átlag 26,5 (0,8) 19,1 (0,6) 18,5 (0,6) 36,0 (0,7)
EU-átlag 34,0 (1,0) 16,1 (0,7) 15,2 (0,7) 34,6 (1,1)
TALIS-átlag 24,7 (0,6) 19,1 (0,5) 22,8 (0,5) 33,4 (0,6)
Ausztrália** 29,5 (6,3) 38,6 (6,4) 27,9 (4,7) 4,1 (1,7)

Az intézményvezetők válaszai alapján.
A mentorálás alatt egy olyan támogató rendszert értünk az iskolában, ahol a tapasztaltabb tanárok segítik kevésbé tapasztalt kollégáikat. Ebbe a rendszerbe beletartozhat az iskola összes tanára vagy kizárólag  
az új tanárok.
* Azok, akiknek ez az első tanári állásuk.
** Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.4.60.
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17. ábra: A mentortanárral rendelkező tanárok aránya – a tanítási tapasztalat alapján csoportosítva 
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A tanárok válaszai alapján.
A mentorálás olyan támogató rendszert jelent az iskolában, ahol a tapasztaltabb tanárok segítik kevésbé tapasztalt kollégáikat.
A tapasztalt tanárok (5 évnél hosszabb tanítási tapasztalat) és a pályakezdő tanárok (5 év vagy rövidebb tanítási tapasztalat) aránya közötti szignifikáns különbségek az oktatási rendszerek neve mellett szerepelnek.
Az oktatási rendszerek a mentortanárral rendelkező tanárok arányának csökkenő sorrendjében szerepelnek az ábrán.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.4.64.

18. ábra: A mentortanárral rendelkező tanárok aránya Magyarországon – a tanítással töltött évek száma alapján csoportosítva 
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A tanárok válaszai alapján.
A mentorálás olyan támogató rendszert jelent az iskolában, ahol a tapasztaltabb tanárok segítik kevésbé tapasztalt kollégáikat.
A tanárokat arról kérdezték, hogy a mérésben részt vevő iskolájukban van-e mentortanáruk. Ez azonban nem befolyásolja jelentősen az eredményeket, mert a tanárok mindössze 5,8%-a tanít több iskolában is.
A feltüntetett értékek standard hibái 1–7 százalék közötti értékek.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, saját számítások.
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Az iskola igazgatójának kiemelkedően fontos szerepe van a professzionális tanítási-tanulási légkör 
megteremtésében, és közvetett módon hatással van a tanulók teljesítményére is (Louis et al. 1996). 
Az intézményvezető feladata, hogy a vonatkozó jogszabályi keretek között, saját pedagógiai tapasz-
talataira és elképzeléseire támaszkodva meghatározza az iskola céljait, működési rendjét, és kiépítse 
azokat az intézményes kapcsolatokat, amelyek képesek javítani a tudásközvetítés rendszerét. Tudása, 
stílusa és elvárásai jelentősen befolyásolják a tanárok közötti kapcsolatokat, az alkalmazott tanítá-
si gyakorlatot, az iskolai értékrend és kultúra minőségét, illetve a pedagógusok, szülők és diákok 
közötti együttműködés színvonalát. A hatékony iskolaigazgató képes összehangolni az intézmény 
különböző egységeit annak érdekében, hogy az iskola kultúrájával és szerkezetével összhangban 
álló célokat megvalósítsa (DuFour et al. 2005). A hazai empirikus vizsgálatok azt mutatják, hogy az 
intézményvezetők személyes jellemzői (pl. életkor, nem, nyelvtudás) közvetlenül nem befolyásolják 
a tanulók iskolai eredményességét, de az iskola céljainak meghatározásán, a tanárok motiválásán, 
az erőforrások racionális felhasználásán és a tanítás-tanulás kereteinek kijelölésén keresztül hatást 
gyakorolnak a diákok teljesítményére (Balázs 2003, Horn 2006). 

A TALIS lehetőséget nyújt az intézményvezetők alapvető demográfiai jellemzőinek összegzé-
sére. Emellett ebben a fejezetben összefoglaljuk az iskolaigazgatók képzettségére, továbbképzésére 
vonatkozó információkat, valamint az intézmények olyan alapvető jellemzőit, mint a tanulók össze-
tétele, az átlagos osztálylétszám, a tanítást-tanulást hátráltató tényezők és az iskola biztonságával 
kapcsolatos visszajelzések. 

Az	intézményvezetők	demográfiai	jellemzői
A vizsgálatban részt vevő OECD-országokban, illetve az európai uniós tagállamokban az iskolaigaz-
gatók átlagéletkora 52 év volt, ami 8 évvel magasabb, mint a tanárok átlagéletkora (24. táblázat). Ez 
önmagában nem meglepő, hiszen az igazgatókat rendszerint a nagyobb tapasztalattal rendelkező 
pedagógusok közül választják ki, és a pozíció betöltéséhez gyakran törvényben meghatározott ta-
nítási tapasztalat is szükséges. A legidősebb igazgatókat két ázsiai országban (Koreai Köztársaság, 
Japán) találjuk, ahol az iskolavezetők átlagéletkora 58-59 év, a legfiatalabb (átlagéletkor 43 év) szak-
emberek pedig Szaúd-Arábiában és Törökországban dolgoznak az iskolák élén. Magyarországon 
az intézményvezetők átlagéletkora 52 év, ami csak 4 évvel magasabb, mint a hazánkban dolgozó 
pedagógusok átlagéletkora.

Ha áttekintjük, milyen korcsoportokba sorolhatók az intézményvezetők (19. ábra), láthatjuk, 
hogy az OECD-országokban az igazgatók legnagyobb része, mintegy 72 százaléka a 40–59 éves 
korcsoportba tartozik, 20 százaléka 60 éves vagy idősebb, és mindössze 8 százalékuk kerül ki a 
40 évesnél fiatalabb korcsoportból. Érdekességként kiemelhető, hogy Japánban és a Koreai Köztár-
saságban egyetlen olyan intézményvezető sincs, aki 40 évesnél fiatalabb volna, ami visszatükrözi, 
hogy az ázsiai kultúrákban milyen nagyra becsülik a tapasztalatot a vezető tisztségek betöltésekor. 
Hazánkban az igazgatók 84 százaléka 40–59 éves, 11 százaléka 60 éves vagy idősebb, és 5 százaléka 
fiatalabb 40 évesnél. Figyelmet igényel az a tény is, hogy az elmúlt 10 évben a 40–49 éves igazgatók 
aránya 18 százalékponttal csökkent, miközben az 50–59 éves intézményvezetők aránya 14 százalék-
ponttal nőtt, úgy, hogy ezzel párhuzamosan a 40 évesnél fiatalabb iskolaigazgatók aránya változatlan 
maradt (25. táblázat).

Az intézményvezetők nemek szerinti megoszlását illetően nem rajzolódik ki a nők dominan-
ciája, mint a tanárok esetében, sőt a részt vevő országok körülbelül felében több férfi intézmény-
vezetőt találunk (26. táblázat). Miközben az OECD-országokban átlagosan a tanárok 68 százaléka 
nő, az intézményvezetők között mindössze 47 százalék az arányuk. A Dél-afrikai Köztársaságban, 
Török országban, Japánban és a Koreai Köztársaságban az iskolaigazgatók között a nők aránya a 
25 százalékot sem éri el, miközben a pedagógusokat tekintve az arányuk 42 és 67 százalék között 
van ezekben az országokban. A skála másik végén Bulgária, Brazília és Lettország áll, ezekben az 
oktatási rendszerekben a női vezetők aránya 73–84 százalék. Szembetűnő az is, hogy több nyugati 
országban (pl. Dánia, Franciaország, Anglia, Kanada, Egyesült Államok), ahol a nemi diszkrimináció 
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ellen formális, jogi eszközökkel is határozottan fellépnek, a női intézményvezetők aránya még az 
50 százalékot sem éri el. A nemzetközi adatok tehát egyértelműen arra utalnak, hogy sok országban 
az oktatási intézmények vezetésében, irányításában tetten érhető az ún. üvegplafon jelenség11.

A magyar iskolaigazgatók nemek szerinti arányait tekintve nemzetközi összehasonlításban 
pozitív kép rajzolódik ki. Hazánkban az intézményvezetők 63 százaléka nő és 37 százaléka férfi, 
vagyis a vezetői pozíció tekintetében ugyan nem képződik le a tanárok nemek szerinti megoszlása 
(79–21  százalék), a női vezetők és tanárok aránya közötti különbség jóval kisebb, mint a legtöbb 
részt vevő országban. A női iskolaigazgatók aránya a nagyvárosokban alacsonyabb (59 százalék), 
mint a 3000 főnél kisebb lélekszámú településeken (61 százalék), és az is látható, hogy a nem állami 
fenntartású iskolákban több női vezetőt (69 százalék) alkalmaznak, mint az állami fenntartású 
intézményekben (62 százalék). 

Az	intézményvezetők	képzettsége	és	továbbképzése
Hazánkban az intézményvezetők 59 százaléka főiskolai vagy BA/BSc diplomával, 39 százaléka egye-
temi vagy MA/MSc diplomával rendelkezik, és valamivel több mint 1 százalékuk szerzett ennél 
magasabb végzettséget. A legmagasabb iskolai végzettségek tekintetében az elmúlt tíz évben nem 
történt változás.

Az iskolai végzettség mellett a TALIS azt is feltérképezte, hogy az intézményvezetők milyen 
szakmai továbbképzéseken vettek részt a kérdőíves vizsgálatot megelőző egy év során. A TALIS 
megközelítésében a továbbképzés összesen tízféle tevékenységet foglal magában, a szakirodalom 
feldolgozásától kezdve az óralátogatásokon át egészen a tanfolyamokon való személyes részvéte-
lig. Az igazgatók válaszainak összegzése (27. táblázat) rávilágított arra, hogy az intézményvezetők 
nagyobb arányban vettek részt szakmai továbbképzéseken, mint a tanárok, sőt úgy tűnik, hogy az 
igazgatók szakmai továbbképzése univerzális jelenség. Az OECD-országokban az intézményveze-
tőknek átlagosan 99 százaléka vett részt szakmai fejlődést elősegítő tevékenységekben a vizsgálatot 
megelőző évben, mégpedig átlagosan hat különböző típusú tevékenységben is. Az OECD-országokban 
a leggyakoribb tudás- vagy készségfejlesztő tevékenységnek a szakirodalom olvasása (az igazgatók 
87 százaléka végezte), a tanfolyamon/szemináriumon való személyes részvétel (77 százalék), illetve az 
oktatási konferenciák (75 százalék) bizonyultak. Magyarországon az összes iskolaigazgató részt vett 
szakmai fejlődést segítő tevékenységben a vizsgálatot megelőző egy évben, és átlagosan hat különféle 
tevékenységet végeztek a felsoroltak közül. Az említett időszakban az intézményvezetők 96 százalé-
ka olvasott szakirodalmat, és 89 százaléka vett részt óralátogatáson vagy önértékelési, tanácsadási 
tevékenységben egy hivatalos eljárás keretében. Emellett körülbelül kétharmaduk vett részt oktatási 
konferenciákon, illetve pedagógiai tárgyú vagy az iskolavezetéshez kapcsolódó továbbképzésen.

A TALIS a szakmai fejlődés témaköréhez kapcsolódóan azt is megvizsgálta, hogy az intézmény-
vezetők mely területeken érzik szükségesnek a fejlesztést (28. táblázat). Az erre irányuló kérdésnél 
a válaszadók megjelölhették, milyen mértékben van szükségük szakmai fejlődésre a felsorolt terü-
leteken (nincs rá szüksége, kismértékben, közepes mértékben, nagymértékben). A válaszok alapján 
az OECD-országokban olyan továbbképzésekre van a legnagyobb igény, amelyek a tanárok közötti 
együttműködés serkentését, illetve a rendelkezésre álló adatok intézményfejlesztési célú felhaszná-
lását célozzák; ezt a két területet az intézményvezetők egynegyede jelölte meg. Ezzel párhuzamosan 
ötből egy igazgató jelezte, hogy az iskola pénzügyi vezetése, az emberi erőforrás-menedzsment, 
illetve a megfelelő és hatékony visszajelzések biztosítása terén nagyon fontosnak tartja készségeinek 
a fejlesztését.

A magyar intézményvezetők nagyobb arányban nyilatkoztak szakmai továbbképzési igényről, 
mint az OECD-országok átlageredményénél láttuk. Hazánkban az igazgatók körülbelül egyharmada 
igényel olyan továbbképzéseket, amelyek a tanárok közötti együttműködéssel vagy a rendelkezésre 
álló adatok intézményfejlesztési célú felhasználásával kapcsolatban biztosítanak gyakorlati ismerete-

11 Az üvegplafon jelenség a nemi egyenlőtlenségek vizsgálatához kapcsolódó szociológiai fogalom, ami arra utal, hogy a nők 
a munkahelyi hierarchiában eljuthatnak egy bizonyos szintig, de nem tudnak áthatolni egy „láthatatlan mennyezeten”, 
vagyis a felsővezetői szintet csak kis részük képes elérni. A szocializáció, a társadalmi sztereotípiák és elvárások együttesen 
járulnak hozzá a jelenség kialakulásához és fennmaradásához.
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ket. Emellett négyből egy intézményvezető fontosnak tartja a fejlődést az emberi erőforrás kezelése, 
valamint a hatékony visszajelzések biztosítása terén, és minden ötödik vezető szükségesnek érzi az 
aktuális állami és helyi oktatáspolitika megismerését és megértését.

Az	intézményvezetők	munkaidő-szerkezete
A TALIS adatainak segítségével az intézményvezetők munkaidő-szerkezete is megismerhető. Az 
intézményvezetői kérdőívben arra kérték a válaszadókat, hogy becsüljék meg, munkaidejük hány 
százalékát töltik a felsorolt tevékenységekkel a tanévben. Az eredményeket a 29. táblázatban fog-
laltuk össze.

Az OECD-országok adatainak összegzése rávilágít, hogy a fejlett gazdaságú országokban az 
intézményvezetők a legtöbb időt adminisztratív feladatokkal töltik (jelentések készítése, költség-
vetés-tervezés, oktatásirányítási hatóság kéréseinek teljesítése stb.), a második leginkább időigényes 
feladatok köre a vezetéshez és irányításhoz kapcsolódik – e tevékenységek együttesen a munkaidő 
felét teszik ki. A tanítással és a tantervvel kapcsolatos feladatok a munkaidő 16 százalékát fedik 
le, ez magában foglalja a helyi tanterv fejlesztését, a tanítást, az óralátogatásokat, a tanulók ér-
tékelését, a tanárok mentorálását és a szakmai továbbképzéseken való részvételt. Az intézmény-
vezetők munkaidő-szerkezete jelentős eltéréseket mutat az egyes országokban, de az eredmények 
nem rajzolnak ki kultúraspecifikus összefüggéseket. Ha a tanítással és a tantervvel kapcsolatos 
feladatokra fordított idő arányát vizsgáljuk (20. ábra), akkor az látható, hogy az ázsiai oktatási 
rendszerekben (Sanghaj, Vietnam, Koreai Köztársaság, Japán) fordítják a legtöbb időt (a munkaidő 
23-27 százalékát) ezekre a (tanulói eredményességet is leginkább befolyásoló) tevékenységekre. 
A skála másik végén pedig jellemzően a fejlett, jóléti országokat találjuk (Hollandia, Norvégia, 
Svédország), ahol az intézményvezetők munkaidejének körülbelül egytizede telik tanítással és a 
tantervvel kapcsolatos teendőkkel. 

A magyarországi intézményvezetők munkaidő-struktúrája nagyon közel áll az OECD-orszá-
gokban megfigyelt átlagokhoz, ugyanakkor látható, hogy hazánkban az iskolaigazgatók valamivel 
több időt töltenek adminisztratív feladatokkal (a munkaidő 34 százalékát, szemben az OECD-átlag 
30 százalékkal). A többi tevékenységre fordított idő aránya nem tér el jelentősen a fejlett gazdaságú 
országok átlagától. Heti 40 óra munkaidővel számolva azt mondhatjuk, hogy egy Magyarországon 
dolgozó iskolaigazgató hetente átlagosan 13,5 órát fordít adminisztratív feladatokra, 8,5 órát vezetési-
irányítási feladatokra és 6 órát tanításra, illetve tantervvel kapcsolatos tevékenységekre.

osztálylétszám	és	diák-tanár	arány
A tanárok leterheltségében a munkaidő (és a tanításra fordított idő) mellett két statisztikailag össze-
gezhető tényező is szerepet játszik: az osztálylétszám, illetve a diák-tanár arány. A szakirodalomban 
nincsen konszenzus a kívánatos osztálylétszámról, melyet a kulturális sajátosságok is erőteljesen be-
folyásolnak. Empirikus kutatások egy része azt mutatja, hogy a kisebb osztályok kialakításának nincs 
szignifikáns hatása a tanulói teljesítményre (Woessmann–West 2002), az adatfelvételek másik része 
azt hangsúlyozza, hogy a kisebb létszámú osztályok hatékonyabb tanulási környezetet teremtenek 
(Krueger 1999, Ehrenberg et al. 2001). Vitán felül áll, hogy a kis létszámú osztályokban a tanárok 
több időt, figyelmet tudnak fordítani a tanulók egyéni igényeire, illetve teljesítményük értékelésére. 
A kutatások arra is rávilágítottak, hogy a kisebb osztálylétszámnak sokkal nagyobb befolyásoló 
ereje van az általános iskola első évfolyamain, mint a középiskolában (Gustafsson 2007). Az okta-
tási rendszerek másik fontos mutatója a diák-tanár arány (az egy pedagógusra jutó tanulók száma), 
ami a tanítási-tanulási folyamat egészét befolyásolja. Az empirikus kutatások alapján az alacsony 
diák-tanár arány és a diákok teljesítménye között nincs közvetlen kapcsolat, vagy csak kismértékű 
összefüggés mutatható ki (Bradley–Taylor 1998; Darling-Hammond 2000; Dearden et al. 2001). Hazai 
vizsgálatok azt jelzik, hogy a diák-tanár arány Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is 
alacsonynak mondható (Varga 2008), ami főként a tanulói létszám 1990 óta megfigyelhető fokozatos 
csökkenésével magyarázható.
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A TALIS-vizsgálat osztálylétszámra vonatkozó adatait a 30. táblázat foglalja össze. Az adatok a 
tanári kérdőívből származnak, ahol a tanárokat arra kérték, hogy adják meg a kiválasztott osztály-
ban12 tanulók összlétszámát. Látható, hogy az átlagos osztálylétszám a köznevelés 5–8. évfolyamán 
az OECD-országokban 24, az európai uniós országokban pedig 23 tanuló. Az átlagos osztálylétszám 
nagymértékben szóródik a részt vevő országokban; a legnagyobb létszámot a Dél-afrikai Köztár-
saságban (41), valamint Kolumbiában (37) találjuk, de az ázsiai oktatási rendszerek többségében 
(Japán, Szingapúr, Vietnam, Sanghaj) is az átlagosnál nagyobb osztálylétszám a jellemző. A tanárok 
a legkisebb átlagos létszámú osztályokkal (17-18 tanuló) Máltán, Finnországban, Kazahsztánban, 
Belgium flamand területein, Észtországban, valamint Grúziában dolgoznak. Magyarországon az 
OECD-országok átlagánál alacsonyabb az átlagos osztálylétszám, egy osztályban jellemzően 20 ta-
nulót találunk. Ha a magyar osztályokat az osztálylétszám alapján növekvő sorrendbe rendezzük, 
akkor látható, hogy az osztályok 10 százalékában a tanulói létszám 12 vagy az alatti, az osztályok 
10 százalékában pedig 28 vagy annál is több fő. Ez egyfelől arra utal, hogy az országon belül a de-
mográfiai jellemzőknek megfelelően szóródik az osztálylétszám, másfelől arra is rávilágít, hogy egyes 
intézményekben a köznevelési törvényben meghatározott osztálylétszámoknál13 kisebb vagy nagyobb 
létszámú osztályokban folyik az oktatás. A szomszédos országok közül Ausztriában nagyobb (21), 
Horvátországban, Szlovákiában és Szlovéniában kisebb (19) az átlagos osztálylétszám, de az említett 
országokon belül is a hazánkéhoz hasonló arányban szóródnak az osztálylétszámok. 

Az iskolák teljes tanulói és tanári létszámára vonatkozó adatokat a 31. táblázatban foglaltuk 
össze. Szembetűnő, hogy a vizsgálatban részt vevő országokban egészen eltérő tanulói létszámok 
vannak az oktatási intézményekben. Szingapúrban, Hollandiában és az Egyesült Arab Emírségekben 
az iskolák átlagos tanulói összlétszáma meghaladja az 1000 főt, Bulgáriában, Izlandon, Ausztriában, 
Grúziában, Norvégiában és Szaúd-Arábiában viszont az intézményekben tanulók átlagos száma a 
300 főt sem éri el. Az intézményekben dolgozó pedagógusok száma szintén jelentősen szóródik, de 
a tanulók és a tanárok száma nem teljesen együtt mozog, ami azt jelenti, hogy az oktatási rend-
szerekben egészen eltérő diák-tanár arányokat találunk. Az OECD-országokban egy pedagógusra 
átlagosan 12 tanuló jut, ugyanez a szám a Dél-afrikai Köztársaságban, Vietnamban, Kolumbiában és 
Brazíliában 20-nál nagyobb, Ausztriában, Máltán és Grúziában viszont mindössze 7. Magyarországon 
egy tanárra átlagosan 11 tanuló jut, ami az OECD-országok (12) és az Európai Unió (12) átlagos diák-
tanár arányánál is alacsonyabb. Az adatok arra is rávilágítanak, hogy hazánkban egy pedagógiai 
munkát támogató szakemberre (pedagógiai asszisztens, pszichológusok, védőnők stb.) 17 tanár, egy 
adminisztratív munkatársra (iskolatitkárok, ügyintézők stb.) pedig 7 tanár jut. Ugyanezek a számok 
az OECD-országokban átlagosan 12, illetve 7, ami arra világít rá, hogy Magyarországon a nemzetközi 
átlagnál kisebb az oktatómunkát segítő pedagógiai segédszemélyzet.

tanulói	összetétel	az	iskolában
A Coleman-jelentés (1966) óta kiemelkedő érdeklődés övezi az iskolák tanulói összetétele és az egyéni 
tanulói teljesítmény közötti összefüggéseket. Az oktatáskutatás területén régóta ismert tény, hogy az 
iskola tanulói összetétele befolyásolhatja a teljesítményeket, és a hátrányos helyzetű tanulók gyakran 
eredményesebbek, ha olyan iskolába járnak, ahol a tanulók többsége előnyös szociokulturális háttérrel 
rendelkezik (Rumberger–Palardy 2005, Sirin 2005). Ugyanakkor arról továbbra is vita folyik, hogy 
milyen tanulói összetétel bizonyul a legeredményesebbnek (Willms 2010, Firmino et al 2018). Mint-
hogy a TALIS az alapfokú oktatás felső tagozatát (5–8. évfolyam) érintette, a vizsgált intézmények 
többsége általános iskola volt, egységes, komprehenzív oktatási programmal. Így a TALIS eredményei 
alapján kirajzolódó kép azt mutatja, mekkorák a különbségek az iskolák tanulói összetételében az 
általános, egységes oktatási szakaszban, ahol az oktatási rendszer még nem tagozódott szét eltérő kép-
zési tartalmú és kimenetű oktatási programokra. Ez a különbség részben a társadalmak természete s 

12 A kiválasztott osztály meghatározását a 3. fejezetben, a Tanításra fordított idő az osztályban c. alfejezetben közöltük.
13 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. melléklete tartalmazza az egyes képzési formák osztály- és csoportlét-

számait. Ennek értelmében az általános iskola 5–8. évfolyamán a minimális osztálylétszám 14, a maximális osztálylétszám 
27 lehet, de a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a tanév indításakor a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal 
eltérjenek a maximális létszámtól.
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sokszínűségéből eredhet, részben a spontán szelekció és tagozódás következménye lehet, és mértéke 
nagyban függhet az oktatási rendszer olyan jellemzőitől, mint a szabad iskolaválasztás és az általános 
iskolai felvételi eljárások szabályai.

A TALIS intézményvezetői kérdőíve arra kérte a válaszadókat, hogy becsüljék meg a különböző 
tanulói csoportokba tartozók arányát az iskola 5–8. évfolyamos tanulói körében. Az eredményeket a 
21. ábra és a 32. táblázat foglalja össze. Látható, hogy az OECD-országokban az iskolák 17–31 száza-
lékát jellemzi valamilyen fokú tanulói sokszínűség. Pontosabban fogalmazva, a tanárok 31 százaléka 
olyan iskolában tanít, ahol a tanulóknak legalább 10 százaléka sajátos nevelési igényű, 30 százalékuk 
pedig olyan intézményben, ahol a tanulók legalább 1 százaléka menekültnek minősül14. A fejlett 
gazdaságú országokban minden ötödik iskoláról elmondható, hogy a tanulók több mint 10 százaléka 
nem anyanyelvi szinten beszéli az ország hivatalos nyelvét, illetve a diákok több mint 30 százaléka 
szocioökonómiailag hátrányos helyzetű háztartásokban él.

A sajátos nevelési igényű tanulókat nagy számban oktató iskolák aránya jelentősen szóródik a 
részt vevő országokban (22. ábra). Az igazgatók válaszai alapján az Egyesült Államokban, Izlandon, 
Chilében, Angliában, Svédországban, Belgium holland/flamand nyelvű területein és Hollandiában 
a tanárok több mint fele olyan iskolában dolgozik, ahol a sajátos nevelési igényű tanulók aránya 
meghaladja a 10 százalékot. A skála másik végén Szaúd-Arábiában, Sanghajban, a Koreai Köztársa-
ságban, Grúziában és Kazahsztánban a tanárok kevesebb mint 2 százalékáról mondható el ugyanez. 
Az országok közötti jelentős eltéréseket részben az magyarázza, hogy a sajátos nevelési igény fogalmát 
másképpen határozzák meg, és az SNI tanulók integrált, inkluzív oktatása is más formális előírások-
nak megfelelően zajlik a világ országaiban (European Agency 2003, OECD 2012). 

Szintén komoly eltérések mutatkoznak az oktatási rendszerek között abban, hogy az iskolák hány 
százalékában tanulnak nagy arányban hátrányos helyzetű diákok (32. táblázat). Az OECD-országok-
ban átlagosan a tanárok 20 százaléka tanít olyan intézményben, ahol a hátrányos családi-otthoni 
körülmények között élő tanulók aránya meghaladja a 30 százalékot, vagyis minden ötödik iskolában 
a tanulók legalább harmada olyan háztartásból érkezik, amely nélkülözi az alapvető életlehetőségeket 
és szükségleteket15. Két országban (Kolumbia, Dél-afrikai Köztársaság) kiugróan magas ez az arány, 
a szóban forgó országokban az iskolák több mint 70 százalékát jellemzi a hátrányos helyzetű tanulók 
magas aránya. A fejlett nyugati országok közül az Egyesült Államok emelkedik ki, ahol a pedagógusok 
62 százaléka dolgozik olyan iskolában, ahol a tanulók harmada hátrányos családi-otthoni közegből 
érkezik. Ez az összefüggés egyfelől nagy társadalmi különbségeket jelez, másfelől éppen azt sejteti, 
hogy a hátrányos helyzetű tanulókat külön intézményekbe iskolázzák be, és az előnyös társadalmi-
gazdasági körülmények között élő diákok szeparáltan, külön intézményekben tanulnak. Az igazgatók 
válaszai alapján kisebb társadalmi különbségek, illetve kismértékű iskolai szegráció jellemzi az 
európai (Málta, Izland, Csehország, Oroszország, Finnország, Norvégia, Szlovénia, Észtország) és 
az ázsiai oktatási rendszereket (Koreai Köztársaság, Sanghaj, Szingapúr); az említett országokban a 
tanárok kevesebb mint 5 százaléka dolgozik olyan intézményben, ahol a tanulók legalább harmada 
hátrányos körülmények között él.

Magyarországon gyakorlatilag nincs olyan iskola, ahol a bevándorló vagy migráns hátterű ta-
nulók aránya elérné a 10 százalékot, és a tanárok 89 százaléka olyan iskolában tanít, ahol egyáltalán 
nincs ilyen tanuló. Emellett a tanároknak mindössze 2 százaléka tanít olyan intézményben, ahol 
menekültnek minősülő diákok is vannak. Ezzel párhuzamosan az 5–8. évfolyamosok tanárai közül 
100-ból mindössze 1 olyan van, akinek az iskolájában a nem magyar anyanyelvű tanulók aránya 
meghaladja a 10 százalékot. Az adatok azt igazolják, hogy hazánkban a nyelvi sokszínűség nem ál-
lítja kihívás elé az intézményeket, és ha egy iskolában vannak is nem magyar anyanyelvű tanulók, 
egy-egy osztályban jellemzően csak egy vagy néhány ilyen diákot találunk. 

Magyarországon minden ötödik tanár dolgozik olyan iskolában, ahol a hátrányos helyzetű 
tanulók aránya meghaladja a 30 százalékot, ez a szám megegyezik az OECD-országok átlagos mu-
tatójával. Érdekességként kiemelhető, hogy a szomszédos országok közül Ausztriában ugyanilyen 

14 A TALIS meghatározása szerint a menekült olyan személy, aki jogi státuszától függetlenül háború, politikai elnyomás, 
vallási üldöztetés vagy természeti katasztrófa elől menekült egy másik országba. A megbízhatóság biztosítása érdekében 
ez a meghatározás a kérdőív vonatkozó kérdésénél is szerepelt, egységesen a részt vevő országokban.

15 A TALIS meghatározása szerint a szocioökonómiailag hátrányos helyzetű háztartás nélkülözi az olyan alapvető életlehe-
tőségeket és szükségleteket, mint a megfelelő lakhatás, táplálkozás vagy egészségügyi ellátás. A megbízhatóság biztosítása 
érdekében ez a meghatározás a kérdőív vonatkozó kérdésénél is szerepelt, egységesen a részt vevő országokban.
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arányról beszélhetünk, Horvátországban, Szlovákiában és Szlovéniában viszont kevesebb olyan iskola 
van, ahol a hátrányos helyzetű tanulók aránya 30 százalék feletti. Részletesebben megvizsgálva az 
adatokat (23. ábra) azonban látható, hogy hazánkban az igazgatók válaszai alapján más EU-s orszá-
gokhoz viszonyítva a tanárok nagyobb aránya (18 százalék) tanít olyan iskolában, ahol egyáltalán 
nincs hátrányos helyzetű tanuló, de azoknak is nagyobb az aránya (8 százalék), akik olyan iskolában 
tanítanak, ahol a hátrányos helyzetű tanulók aránya meghaladja a 60 százalékot. A 23 tagország 
közül, akik részt vettek a felmérésben, tizennégy esetében szignifikánsan alacsonyabb ez utóbbi 
iskolákban tanítók aránya, és egyetlen tagállamban sem magasabb szignifikánsan a nálunk tapasz-
talhatónál. Ezzel párhuzamosan azoknak a tanároknak az aránya, akiknek az iskolájában vannak 
hátrányos helyzetű gyerekek, de arányuk nem haladja meg a 10 százalékot, a többi EU-s országhoz 
viszonyítva viszonylag alacsony. 

Az iskolaigazgatók válaszai alapján hazánkban a pedagógusok 22 százaléka olyan intézmény-
ben végzi a munkáját, ahol a sajátos nevelési igényű diákok aránya meghaladja a 10 százalékot. Ez 
az arány alacsonyabb, mint az OECD-országokban átlagosan (31 százalék) és az Európai Unióban 
(34 százalék).

A	tanítás-tanulást	hátráltató	tényezők	az	iskolában
Az iskola infrastruktúrája, felszereltsége, az épületek állapota, illetve a rendelkezésre álló oktatási 
helyiségek mennyisége és minősége hatással van a tanítás-tanulás eredményességére. Nemzetközi 
mérések azt mutatják, hogy általában azokban az iskolákban teljesítenek jobban a diákok, amelyekben 
a termek felszereltsége, oktatási segédanyagokkal és technikai eszközökkel való ellátottsága maga-
sabb fokú (Greenwald et al. 1996). A szaktantermek, számítógéptermek és oktatási segédeszközök 
megléte vagy hiánya nem közvetlenül befolyásolja a tanulók képességeinek fejlődését, de jól jelzi az 
iskola lehetőségeit és korlátait, közvetítve más, fel nem mért tényezők látens hatásait is (Hanushek 
et al. 2004). Az eredményes tanítást és tanulást meghatározó legfontosabb emberi erőforrások ter-
mészetesen a pedagógusok, ők azok, akik megvalósítják az iskola célkitűzéseit, gyakorlatba ültetik 
a tantervet, és meghatározzák az osztályterem légkörét (Rivkin et al. 2005).

Az oktatást hátráltató tényezők feltérképezéséhez a TALIS azt vizsgálta, milyen mértékben 
akadályozzák az intézményben a minőségi oktatást a kérdőívben felsorolt tényezők az iskolaigazgatók 
szerint (egyáltalán nem, kismértékben, közepes mértékben, nagymértékben). Az utóbbi két válasz-
kategóriát megjelölők arányát a 33. táblázatban, illetve a 24. ábrán összegeztük. Az OECD-országok 
átlagos adatait összegző ábra azt mutatja, hogy az intézményvezetők harmada szerint a szakemberek 
hiánya, valamint az oktatásirányításhoz szükséges idő hiánya jelentős mértékben akadályozza az 
iskolában folyó oktatást, és kiemelt problémát jelent a pedagógusok munkáját segítő szakemberek 
és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához értő tanárok hiánya. Ezzel párhuzamosan a fejlett 
gazdaságú országokban minden negyedik iskolaigazgató infrastrukturális problémákra is felhívta a 
figyelmet, mint például a hiányos vagy nem megfelelő tantermek, oktatási terek és digitális eszközök 
(pl. szoftverek, számítógépek, interaktív táblák). Az intézményvezetők 25 százaléka szerint az is 
hátráltatja az eredményes oktatást, hogy nem lehet elég időt fordítani a tanulókra, és 21 százalékuk 
azt is kiemelte, hogy a szakképzett tanárok hiánya nehezíti a munkát. Bár ezek az adatok több 
tucat OECD-ország eredményeit összesítik, és így az egyes országok közötti eltéréseket elfedik, az 
átlagos arányszámok arra utalnak, hogy a fejlett gazdaságú országokban permanens kihívást jelent 
a megfelelően képzett pedagógusok rekrutálása és az iskolák infrastrukturális fejlesztése. Az adato k 
alapján a legnagyobb kihívásokkal Brazíliában, Kolumbiában és Vietnamban néznek szembe, ezekben 
az országokban a kérdőívben vizsgált 15 tényezőből 8-at legalább az igazgatók 50 százaléka nagy-
mértékben akadályozó tényezőnek jelölt.

Magyarországon az intézményvezetők 44 százaléka szerint közepes mértékben vagy nagymér-
tékben akadályozza az eredményes munkát a tanulókra fordítandó idő hiánya vagy elégtelensége, 
és 42 százalékuk jelezte, hogy az oktatást segítő pedagógiai személyzet hiánya nehezíti a tanítást. 
Emellett a magyar iskolaigazgatók harmada szerint számottevően akadályozza a tanítást-tanulást 
a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához értő tanárok hiánya, a hiányos vagy nem megfelelő 
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infrastruktúra (pl. iskolaépület, fűtés/légkondicionálás), illetve a hiányos vagy nem megfelelő digitális 
eszközök (pl. számítógépek, interaktív táblák). Kiemelendő még, hogy hazánkban is nehézséget okoz 
a szakképzett pedagógusok hiánya, amit a válaszadók 30 százaléka jelzett a kérdőívben.

A 2008-as mérésben részben más, tanítás-tanulást hátráltató tényezőket vizsgáltak az in-
tézményvezetői kérdőívben, és a tényezők értékeléséhez más skálát16 használtak. Ezért az elmúlt 
10 évben bekövetkezett változásokat csak néhány tényező esetében lehet megvizsgálni (34. táblá-
zat). Az adatok azt mutatják, hogy míg 2008-ban az intézményvezetők 2 százaléka jelezte, hogy 
a szakképzett tanárok hiánya nagymértékű problémát jelent, addig ez az arány 2018-ban már 
10 százalék volt, ami feltehetően a pedagógustársadalom elöregedésének és a megfelelő számú 
utánpótlás hiányának következménye. A hiányos vagy nem megfelelő tananyagok és a hiányos 
vagy nem megfelelő könyvtári felszereltség tekintetében az elmúlt 10 évben nem következett be 
szignifikáns változás, ezek a problémák az intézmények 2-4 százalékában gátolják nagymértékben 
az eredményes oktatást.

Biztonság	az	iskolában
A diáktársak és a tanárok tisztelete, a biztonságos és rendezett környezet hozzájárulnak a pozitív 
iskolai klímához, és ezen keresztül javíthatják a tanulói teljesítményeket (Greenberg et al. 2004). 
Az iskolai légkör fontos részét képezi az értékrend, az intézményi kultúra, a biztonsági előírások 
és a szervezeti felépítés is, amelyek meghatározzák, hogyan működik és miképpen reagál bizonyos 
helyzetekben az iskola. Kétségkívül a fegyelmezési vagy biztonsági problémákkal kevésbé terhelt 
közeg, ahol a tanárok és a diákok is biztonságban érzik magukat, stabil és eredményes teret biztosít a 
tanítási-tanulási folyamathoz. Ezzel szemben azokban az iskolákban, ahol több fegyelmezési probléma 
van, kevésbé tudják érvényesíteni a magasabb teljesítményelvárásokat, mivel a tanulók és a tanárok 
biztonság- és komfortérzete is hatással van a teljesítményre (Osher et al. 2006; Milam et al. 2010).

A TALIS az iskolák biztonságával kapcsolatban arról kérdezte az intézményvezetőket, milyen 
gyakran fordulnak elő a tanítás-tanulás eredményes és nyugodt működését gátoló jelenségek az isko-
lában (soha, ritkábban, mint havonta, havonta, hetente, naponta). A 35. táblázatban azon iskolaigaz-
gatók arányát látjuk, akiknek az intézményében az egyes jelenségek heti vagy napi rendszerességgel 
fordulnak elő. A válaszok összegzése azt mutatja, hogy az OECD-országokban az iskolák túlnyomó 
többségében ritkán fordulnak elő olyan események, amelyek a diákok biztonságérzetét negatívan 
befolyásolják. Az egyetlen, aggodalomra okot adó számadat, hogy az intézmények 14 százalékában 
a tanulók hetente vagy naponta megfélemlítik, zaklatják vagy verbálisan bántalmazzák társaikat. 
Az érzelmi, szóbeli vagy fizikai erőszakoskodás a tanulók körében Belgiumban, a Dél-afrikai Köz-
társaságban és Új-Zélandon a legelterjedtebb, ezekben az országokban minden harmadik iskolában 
heti vagy napi rendszerességgel jelen vannak ezek a magatartásformák. Érdemes azt is kiemelni, 
hogy a bántalmazás különböző formái legkevésbé az ázsiai országokban jellemzőek: Kazahsztánban, 
Japánban, a Koreai Köztársaságban, Tajvanon és Sanghajban az iskolák kevesebb mint 1 százalékában 
fordulnak elő naponta vagy hetente az említett jelenségek az igazgatók megítélése szerint.

Magyarországon az OECD-országokhoz viszonyítva is pozitív kép rajzolódik ki az iskolák biz-
tonságosságával kapcsolatban. Hazánkban 100 intézményből 2-ben fordul elő napi vagy heti rend-
szerességgel rongálás, lopás, a tanulók közötti erőszak okozta testi sérülés, a tanárok vagy az iskolai 
alkalmazottak megfélemlítése, illetve az internetes zaklatás különböző formái. A tanulók heti vagy 
napi rendszerességű alkohol- vagy drogfogyasztásáról, -birtoklásáról egy intézményvezető sem szá-
molt be. Az intézményvezetők 84,8 százaléka jelezte, hogy ez a problémakör egyáltalán nem jelenik 
meg az iskolájukban, 14,9 százalékuk ritkábban, mint havonta, 0,3 százalékuk havi szinten szembesül 
a tanulók alkohol- vagy drogfogyasztásával, -birtoklásával. Ugyanakkor Magyarországon is előfordul, 
hogy a tanulók megfélemlítik vagy zaklatják társaikat, ez a jelenség minden tizedik iskolában hetente 
vagy naponta okoz problémát az iskolai falai között. A szakirodalom arra hívja fel a figyelmet, hogy 
16 A 2008-as vizsgálatban a kérdés arra irányult, hogy egyes tényezők akadályozzák-e a tanítást (egyáltalán nem, kismérték-

ben, valamennyire, nagymértékben). A 2018-as mérésben a kérdés arra irányult, hogy milyen mértékben akadályozzák 
a minőségi oktatást a felsorolt tényezők (egyáltalán nem, kismértékben, közepes mértékben, nagymértékben).
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a verbális vagy tettleges agresszió eredményeként a bántalmazást elszenvedő diák gyakran szorong, 
ami alacsony önbecsüléshez vezet (Glew et al. 2008), és az áldozatok tanulmányi eredményessége is 
láthatóan romlik (Hoy et al. 1998, Rothon et al. 2011). A kutatási eredményeket és a TALIS-vizsgálat 
által felszínre hozott arányokat figyelembe véve az OECD-országokban és Magyarországon is min-
denképpen fontos továbbfejleszteni azokat az eszközöket, amelyekkel a tanárok, intézményvezetők és 
szülők mérsékelhetik az agresszív, zsarnokoskodó, elnyomó magatartásformákat, és erősíteni tudják 
a gyerekekben az erőszakmentes megoldások keresését.

sokszínűség	az	iskolában
Az emberek egyre növekvő mértékben költöznek más országokba, és számos ország társadalmában 
erősödik a multikulturális jelleg (OECD 2019b). Ezzel összefüggésben az adott országokat és oktatási 
rendszereket jellemző kulturális, etnikai, nyelvi sokszínűség az intézmények tanulói összetételében is 
leképződik. A változatos összetételű tanulói csoportok az oktatás irányítóit és a pedagógusokat arra 
ösztönzik, hogy a tudásközvetítés során reflektáljanak a diákok társadalmi hátteréből eredő ki hívásokra, 
és az oktatáskutatók is fokozott érdeklődéssel követik a bevándorló hátterű vagy a többségi társa-
dalomtól eltérő kultúrájú tanulók integrációját (Alsubaie 2015, Jackson–Boutte 2018).

Az eltérő hátterű tanulók bevonásával és tanításával kapcsolatban számos program, irányelv, 
gyakorlat, tanítási módszer jelent meg az országokban (Tarozzi 2012). A TALIS a kérdéskörhöz kap-
csolódóan arra kérte az intézményvezetőket, ítéljék meg, hogy az iskola tanárainak mekkora része 
értene egyet bizonyos állításokkal (egy sem vagy szinte egy sem, néhány, sok, az összes vagy szinte 
az összes). A 36. táblázatban azoknak az arányát foglaltuk össze, akik az utóbbi két válaszkategóriát 
jelölték meg, vagyis az arányok azt mutatják meg, hogy a felsorolt attitűdök az intézmények hány 
százalékában jellemzőek a tanárok többségére (vagy egészére). Az OECD-országok összesített átlagait 
tekintve látható, hogy az intézményvezetők szerint az iskolák több mint 90 százalékában a tanárok 
többsége egyetért a felsorolt esélyegyenlőségi szempontokkal. Egyszerűbben fogalmazva, 10 iskolából 
9-ben biztosan olyan tantestülettel találkozunk, ahol a pedagógusok többsége fontosnak tartja, hogy 
a gyerekek tiszteljék az eltérő kultúrájú embereket, és a pedagógusok maguk is tekintettel vannak a 
diákok eltérő kulturális hátterére. Az országok eredményei között néhány százalékpontos különbsé-
gek vannak, nem rajzolódnak ki egyes országcsoportokra jellemző sajátosságok. Az iskolaigazgatók 
válaszai alapján Magyarországon az intézmények 92 százalékában a tantestület többsége figyelembe 
veszi a tanulók eltérő kulturális hátterét a tanítás során.

A TALIS azt is megvizsgálta, hogy milyen konkrét irányelveket, tevékenységeket ültetnek a gya-
korlatba az iskolákban (37. táblázat). Az OECD-országokban az intézmények 93 százaléka olyan eljáráso-
kat alkalmaz, amelyek felkészítik a tanulókat arra, hogy fogadják be más társadalmi-gazdasági hátterű 
diáktársaikat, 80 százaléka pedig kiegészítő támogatást nyújt a hátrányos helyzetű diákoknak. Emellett 
az intézmények 80 százalékában konkrét irányelveket alkottak a nemi diszkriminációval szemben, és 
75 százalékában egyértelmű irányelvek vannak a szocioökonómiai szempontból hátrányos helyzetű 
diákok diszkriminációjával szemben. Magyarországon az iskolaigazgatók 89 százaléka nyilatkozott 
arról, hogy az iskolában felkészítik a tanulókat arra, hogy legyenek inkluzívak hátrányos környezet-
ből érkező társaikkal, és 83 százaléka jelezte, hogy az intézményben kiegészítő támogatást nyújtanak 
a hátrányos helyzetű diákoknak. A hátrányos helyzetű diákok diszkriminálását elutasító irányelvek 
hazánkban is elterjedtek, ugyanakkor a nemi diszkrimináció elleni irányelvek kevésbé jellemzőek a 
magyar iskolákban (61 százalék), mint az OECD-országokban átlagosan (80 százalék).

Árnyalja a képet, ha csak azokat az iskolát vizsgáljuk, amelyek heterogén tanulói összetételűek. 
A TALIS megközelítésében azok az iskolák tartoznak ide, amelyekbe – a tanárok válaszai alapján – a 
többségtől eltérő kulturális vagy etnikai háttérrel rendelkező tanulók is járnak. Az OECD-országokban 
a részt vevő iskolák 70, Magyarországon az intézmények 66 százaléka tartozott ebbe a kategóriába. 
A 38. táblázat azt foglalja össze, hogy a szóban forgó iskolákban milyen arányban alkalmazzák a 
sokszínűséghez kapcsolódó különböző irányelveket és eljárásokat. Az OECD-országok átlagos ered-
ményei azt mutatják, hogy a sokszínűséghez kapcsolódó legjellemzőbb tevékenységek beágyazódnak a 
tanítás folyamatába. Az igazgatók 80, a tanárok 70 százaléka szerint a tanulókat felkészítik az etnikai 
és kulturális diszkrimináció kezelésére, illetve olyan tanítási-tanulási eljárásokat ültetnek a tantervbe, 
amelyek globális problémák feldolgozását, megértését segítik. A tanórákon kívüli gyakorlatok, mint 
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a multikulturális események szervezése vagy a tanulók identitását erősítő tevékenységek támogatása 
valamivel több mint az iskolák felében volt jellemző. Magyarországon a sokszínűséghez kapcsolódó 
tevékenységek szignifikánsan kevésbé vannak jelen az oktatási rendszerben, mint az OECD-országok 
átlagában. Az adatok arra utalnak, hogy a heterogén összetételű magyar iskolák kétharmadában 
felkészítik a tanulókat az etnikai és kulturális diszkrimináció kezelésére, és 10 intézményből 6-ban a 
globális problémák feldolgozásával is segítik a tanulók készségeinek fejlesztését. A tanórákon kívüli 
ilyen típusú gyakorlatok hazánkban is kevésbé elterjedtek; multikulturális eseményeket, programokat 
(pl. nemzetiségek napja) az intézmények körülbelül 40 százalékában szoktak tartani.
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ábrák,	táblázatok
24. táblázat: Az intézményvezetők életkori jellemzői 

A tanárok életkora Az intézményvezetők életkori megoszlása

Átlagéletkor Szórás Percentilis
Különbség 

a 90. és a 10. 
decilis között

40 évesnél 
fiatalabb 40–59 éves 60 éves vagy 

idősebb

Átlag S.H. S.D. S.H. 10. S.H. 50. S.H. 90. S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 50,3 (0,5) 6,4 (0,3) 42,0 (1,7) 51,0 (0,8) 58,0 (0,9) 16,0 (1,9) 6,6 (1,5) 87,9 (2,7) 5,5 (2,3)
Argentína (Buenos Aires) 52,0 (0,5) 6,1 (0,5) 43,0 (2,1) 53,0 (1,2) 58,0 (1,1) 15,0 (2,4) 4,7 (1,9) 89,0 (3,0) 6,2 (2,3)
Ausztria 55,2 (0,5) 6,7 (0,6) 44,0 (2,9) 57,0 (0,6) 62,0 (0,0) 18,0 (2,9) 2,7 (2,1) 66,8 (4,0) 30,5 (3,6)
Belgium 49,1 (0,5) 7,9 (0,3) 39,0 (1,2) 50,0 (1,2) 58,0 (1,1) 19,0 (1,8) 14,0 (2,1) 78,7 (2,7) 7,3 (1,8)
Belgium (flamand) 48,5 (0,6) 8,4 (0,4) 37,0 (0,5) 49,0 (1,6) 58,0 (1,4) 21,0 (1,5) 18,9 (2,8) 74,7 (3,5) 6,4 (2,3)
Brazília 46,5 (0,7) 9,0 (0,5) 35,0 (1,7) 46,0 (1,3) 59,0 (1,3) 24,0 (2,4) 22,6 (3,6) 67,6 (3,9) 9,9 (1,9)
Bulgária 53,1 (0,5) 6,3 (0,3) 44,0 (1,4) 54,0 (1,5) 60,0 (0,6) 16,0 (1,4) 2,1 (1,0) 81,9 (3,1) 16,0 (3,0)
Chile 52,8 (0,8) 8,6 (0,4) 40,0 (2,3) 54,0 (1,2) 63,0 (1,3) 23,0 (2,3) 9,8 (2,4) 70,6 (3,3) 19,6 (3,3)
Ciprus 57,7 (0,6) 5,9 (0,9) 50,0 (2,5) 59,0 (0,7) 63,0 (0,7) 13,0 (2,8) 4,9 (2,9) 47,4 (5,1) 47,6 (4,9)
Csehország 53,1 (0,5) 7,1 (0,3) 43,0 (1,1) 54,0 (0,6) 62,0 (1,1) 19,0 (1,5) 3,7 (1,4) 76,3 (2,9) 20,0 (2,7)
Dánia 51,3 (0,7) 7,2 (0,3) 43,0 (0,7) 50,0 (1,2) 62,0 (1,1) 19,0 (1,4) 2,5 (1,3) 79,0 (3,8) 18,5 (3,6)
Dél-afrikai Köztársaság 50,7 (0,5) 6,5 (0,5) 44,0 (1,5) 51,0 (0,7) 59,0 (1,6) 15,0 (1,7) 4,4 (1,7) 90,0 (3,2) 5,7 (2,8)
Egyesült Államok 47,9 (2,1) 9,6 (0,9) 34,0 (2,6) 48,0 (2,5) 64,0 (4,8) 30,0 (5,9) 22,9 (9,7) 59,7 (9,6) 17,4 (7,6)
Egyesült Arab Emírségek 49,5 (0,3) 7,5 (0,3) 40,0 (1,1) 49,0 (0,0) 60,0 (0,9) 20,0 (1,4) 9,3 (1,4) 80,1 (1,9) 10,6 (1,3)
Észtország 53,2 (0,6) 8,0 (0,5) 41,0 (2,6) 55,0 (0,8) 62,0 (0,9) 21,0 (2,5) 6,6 (1,8) 72,4 (3,2) 20,9 (2,9)
Finnország 50,4 (0,6) 7,6 (0,4) 40,0 (1,4) 52,0 (1,6) 60,0 (1,3) 20,0 (2,1) 8,5 (2,3) 81,0 (3,4) 10,5 (2,5)
Franciaország 52,5 (0,5) 6,7 (0,3) 44,0 (1,4) 53,0 (1,0) 61,0 (1,1) 17,0 (1,6) 4,1 (1,4) 77,1 (2,9) 18,8 (2,5)
Grúzia 52,3 (0,7) 9,4 (0,5) 40,0 (1,2) 52,0 (1,3) 66,0 (1,9) 26,0 (2,4) 7,8 (2,2) 69,9 (3,8) 22,2 (3,2)
Hollandia 53,9 (0,7) 7,7 (0,5) 44,0 (1,5) 56,0 (0,7) 62,0 (0,4) 18,0 (1,6) 4,8 (1,9) 66,4 (4,4) 28,8 (4,5)
Horvátország 51,6 (0,6) 7,6 (0,4) 41,0 (1,8) 53,0 (0,4) 61,0 (1,2) 20,0 (2,4) 8,8 (2,5) 73,7 (3,6) 17,5 (2,8)
Izland 51,8 (0,8) 7,7 (0,6) 41,0 (2,4) 52,0 (1,3) 62,0 (1,5) 21,0 (2,7) 7,9 (2,8) 74,3 (4,5) 17,8 (3,6)
Izrael 50,0 (0,6) 7,2 (0,5) 41,0 (0,9) 50,0 (0,7) 60,0 (2,3) 19,0 (2,5) 5,2 (1,7) 84,7 (3,0) 10,2 (2,6)
Japán 58,0 (0,2) 2,9 (0,2) 55,0 (1,1) 58,0 (0,0) 60,0 (0,0) 5,0 (1,1) 0,0 (0,0) 78,0 (3,0) 22,0 (3,0)
Kanada (Alberta) 51,0 (2,9) 10,0 (1,8) 39,0 (1,0) 50,0 (3,0) 68,0 (5,1) 29,0 (4,9) 12,3 (4,1) 68,4 (12,5) 19,3 (13,9)
Kazahsztán 48,1 (0,7) 8,0 (0,4) 38,0 (0,9) 48,0 (1,6) 58,0 (1,4) 20,0 (1,9) 18,3 (3,5) 76,7 (3,7) 5,0 (1,5)
Kína (Sanghaj) 50,7 (0,4) 5,5 (0,3) 45,0 (0,9) 50,0 (0,6) 56,0 (1,2) 11,0 (1,5) 1,6 (0,8) 93,1 (1,3) 5,3 (1,2)
Kolumbia 53,3 (1,2) 9,0 (0,5) 40,0 (1,7) 55,0 (1,9) 65,0 (1,5) 25,0 (2,4) 7,0 (2,4) 59,7 (6,0) 33,3 (6,4)
Koreai Köztársaság 58,7 (0,2) 2,0 (0,2) 56,0 (0,0) 59,0 (0,2) 61,0 (0,0) 5,0 (0,0) 0,0 (0,0) 56,3 (4,8) 43,7 (4,8)
Lettország 54,1 (0,8) 7,7 (0,5) 43,0 (1,2) 54,0 (1,4) 64,0 (1,1) 21,0 (1,8) 3,1 (1,0) 72,3 (4,7) 24,7 (4,6)
Litvánia 54,6 (0,7) 7,4 (0,5) 43,0 (2,1) 55,0 (1,8) 63,0 (1,6) 20,0 (2,4) 5,0 (2,3) 66,1 (4,5) 28,9 (3,9)
Magyarország 52,0 (0,6) 6,5 (0,5) 44,0 (2,9) 52,0 (0,7) 60,0 (1,3) 16,0 (3,0) 4,7 (2,0) 84,4 (3,1) 10,9 (2,4)
Málta 47,6 (0,9) 6,7 (0,6) 40,0 (1,5) 46,0 (1,5) 57,0 (2,9) 17,0 (3,3) 9,4 (3,6) 83,1 (5,2) 7,5 (3,8)
Mexikó 50,7 (0,9) 10,8 (0,5) 36,0 (1,1) 52,0 (1,8) 64,0 (3,1) 28,0 (3,1) 21,0 (3,6) 57,6 (4,5) 21,4 (3,5)
Norvégia 50,4 (0,7) 7,7 (0,4) 41,0 (1,7) 50,0 (2,0) 61,0 (1,1) 20,0 (2,0) 8,1 (2,6) 76,1 (3,5) 15,8 (3,0)
Olaszország 56,4 (0,5) 5,9 (0,3) 49,0 (1,0) 57,0 (1,2) 64,0 (0,6) 15,0 (1,1) 0,6 (0,6) 67,6 (3,9) 31,7 (4,0)
Oroszország 49,9 (0,9) 8,8 (0,7) 39,0 (3,0) 50,0 (1,5) 62,0 (1,5) 23,0 (3,0) 11,4 (3,4) 73,2 (4,8) 15,4 (3,5)
Portugália 53,7 (0,5) 7,3 (0,3) 44,0 (1,1) 55,0 (0,6) 63,0 (0,7) 19,0 (1,4) 2,6 (0,8) 74,0 (2,9) 23,4 (2,8)
Románia 46,5 (0,7) 8,1 (0,4) 38,0 (1,1) 44,0 (1,3) 59,0 (1,2) 21,0 (1,6) 16,4 (3,2) 74,4 (3,8) 9,2 (2,0)
Spanyolország 50,5 (0,7) 7,3 (0,4) 40,0 (1,0) 51,0 (1,4) 59,0 (0,7) 19,0 (1,0) 6,4 (2,9) 84,8 (3,3) 8,9 (2,0)
Svédország 52,0 (1,7) 8,6 (0,7) 41,0 (1,7) 51,0 (2,3) 65,0 (2,5) 24,0 (2,4) 7,4 (2,4) 68,2 (8,8) 24,4 (9,3)
Szaúd-Arábia 42,9 (0,6) 7,1 (0,4) 34,0 (0,4) 43,0 (1,5) 52,0 (1,6) 18,0 (1,6) 29,6 (3,9) 70,4 (3,9) 0,0 (0,0)
Szingapúr 50,3 (0,5) 6,3 (0,3) 42,0 (0,9) 50,0 (1,0) 59,0 (1,2) 17,0 (1,4) 2,1 (1,0) 92,6 (2,1) 5,3 (1,8)
Szlovákia 52,4 (0,6) 8,0 (0,4) 42,0 (1,6) 53,0 (0,5) 63,0 (1,2) 21,0 (1,6) 5,1 (1,9) 70,6 (3,6) 24,3 (3,2)
Szlovénia 52,3 (0,7) 7,6 (0,4) 41,0 (1,4) 53,0 (2,0) 61,0 (0,8) 20,0 (1,7) 5,5 (1,9) 75,0 (4,0) 19,5 (4,1)
Tajvan 52,6 (0,5) 6,1 (0,3) 44,0 (1,4) 52,0 (0,3) 61,0 (0,8) 17,0 (1,7) 0,5 (0,5) 82,6 (2,7) 16,9 (2,7)
Törökország 43,1 (0,8) 8,8 (0,6) 32,0 (1,2) 42,0 (1,6) 56,0 (2,7) 24,0 (2,9) 35,2 (4,9) 57,7 (5,3) 7,2 (2,5)
Új-Zéland 51,5 (1,4) 8,3 (1,0) 39,0 (6,0) 54,0 (2,2) 61,0 (1,0) 22,0 (6,1) 10,0 (5,5) 75,9 (6,2) 14,1 (3,0)
Vietnam 49,4 (0,6) 6,8 (0,3) 40,0 (0,8) 50,0 (0,8) 59,0 (1,3) 19,0 (1,3) 8,6 (2,2) 85,8 (2,8) 5,5 (2,1)
OECD-átlag 52,2 (0,2) 7,5 (0,1) 42,0 (0,4) 52,8 (0,3) 61,8 (0,3) 19,8 (0,5) 7,8 (0,5) 72,3 (0,9) 20,0 (0,9)
EU-átlag 51,9 (0,2) 7,1 (0,1) 42,7 (0,4) 52,2 (0,3) 60,9 (0,3) 18,2 (0,5) 5,8 (0,6) 76,9 (1,0) 17,3 (0,8)
TALIS-átlag 51,4 (0,1) 7,4 (0,1) 41,7 (0,3) 51,8 (0,2) 60,9 (0,2) 19,3 (0,4) 8,4 (0,4) 74,5 (0,7) 17,1 (0,6)
Ausztrália* 51,3 (0,9) 8,3 (0,5) 39,0 (1,3) 52,0 (0,8) 61,0 (1,4) 22,0 (1,8) 11,4 (2,6) 69,3 (4,9) 19,3 (3,8)

Az intézményvezetők válaszai alapján.
* Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.5.
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19. ábra: Az intézményvezetők életkori megoszlása 
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40 évnél fiatalabb (bal tengely) 40–59 éves (bal tengely) 60 éves vagy idősebb (bal tengely) Átlagéletkor (jobb tengely)% Kor

Az intézményvezetők válaszai alapján.
Az oktatási rendszerek az intézményvezetők átlagéletkora alapján csökkenő sorrendben szerepelnek az ábrán.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.5.
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25. táblázat: Az intézményvezetők életkori megoszlásának változása 2008 és 2018 között 
Intézményvezetők aránya

40 évesnél fiatalabb 40–49 éves 50–59 éves 60 éves vagy idősebb

TALIS 
2008

TALIS 
2018

Változás 
tíz év alatt 

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

TALIS 
2008

TALIS 
2018

Változás 
tíz év alatt 

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

TALIS 
2008

TALIS 
2018

Változás 
tíz év alatt 

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

TALIS 
2008

TALIS 
2018

Változás 
tíz év alatt 

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

% S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H. 
Anglia a a 6,6 (1,5) a a a a 36,5 (3,9) a a a a 51,4 (4,3) a a a a 5,5 (2,3) a a
Ausztria 1,9 (1,0) 2,7 (2,1) 0,8 (2,3) 14,9 (2,5) 15,0 (2,8) 0,1 (3,7) 66,9 (3,3) 51,8 (3,4) –15,1 (4,8) 16,3 (3,0) 30,5 (3,6) 14,1 (4,7)
Belgium (flamand) 8,7 (2,3) 18,9 (2,8) 10,2 (3,6) 30,5 (4,6) 31,5 (3,6) 1,1 (5,8) 56,2 (4,8) 43,1 (4,0) –13,0 (6,3) 4,7 (1,6) 6,4 (2,3) 1,7 (2,8)
Brazília 36,3 (2,6) 22,6 (3,6) –13,7 (4,5) 41,0 (3,3) 43,2 (3,9) 2,2 (5,1) 18,4 (2,3) 24,4 (3,0) 5,9 (3,8) 4,3 (1,4) 9,9 (1,9) 5,6 (2,4)
Bulgária 12,0 (5,7) 2,1 (1,0) –9,9 (5,8) 45,6 (7,7) 24,2 (3,8) –21,4 (8,6) 38,0 (7,6) 57,7 (4,3) 19,7 (8,7) 4,5 (3,3) 16,0 (3,0) 11,5 (4,4)
Chile a a 9,8 (2,4) a a a a 19,5 (3,3) a a a a 51,1 (3,9) a a a a 19,6 (3,3) a a
Ciprus a a 4,9 (2,9) a a a a 2,7 (1,9) a a a a 44,8 (5,0) a a a a 47,6 (4,9) a a
Csehország a a 3,7 (1,4) a a a a 26,4 (2,8) a a a a 50,0 (3,3) a a a a 20,0 (2,7) a a
Dánia 2,6 (1,3) 2,5 (1,3) –0,1 (1,8) 19,1 (4,2) 42,9 (5,4) 23,9 (6,8) 64,6 (5,4) 36,1 (4,7) –28,5 (7,1) 13,8 (4,5) 18,5 (3,6) 4,7 (5,7)
Egyesült Államok a a 22,9 (9,7) a a a a 31,9 (6,0) a a a a 27,8 (7,3) a a a a 17,4 (7,6) a a
Észtország 11,3 (2,6) 6,6 (1,8) –4,7 (3,2) 42,0 (4,1) 23,0 (3,2) –18,9 (5,1) 37,3 (4,0) 49,4 (3,5) 12,1 (5,4) 9,4 (2,2) 20,9 (2,9) 11,6 (3,7)
Finnország a a 8,5 (2,3) a a a a 33,7 (4,2) a a a a 47,3 (4,7) a a a a 10,5 (2,5) a a
Franciaország a a 4,1 (1,4) a a a a 28,0 (3,2) a a a a 49,1 (3,6) a a a a 18,8 (2,5) a a
Grúzia a a 7,8 (2,2) a a a a 31,1 (3,8) a a a a 38,9 (4,1) a a a a 22,2 (3,2) a a
Hollandia a a 4,8 (1,9) a a a a 22,4 (3,5) a a a a 44,0 (4,5) a a a a 28,8 (4,5) a a
Horvátország a a 8,8 (2,5) a a a a 26,7 (4,3) a a a a 47,0 (4,9) a a a a 17,5 (2,8) a a
Izland 9,9 (3,1) 7,9 (2,8) –2,0 (4,2) 35,7 (4,9) 29,7 (4,9) –6,0 (6,9) 44,4 (4,5) 44,6 (5,1) 0,1 (6,9) 9,9 (2,8) 17,8 (3,6) 7,9 (4,5)
Izrael a a 5,2 (1,7) a a a a 42,1 (3,9) a a a a 42,5 (4,0) a a a a 10,2 (2,6) a a
Japán a a 0,0 (0,0) a a a a 0,0 (0,0) a a a a 78,0 (3,0) a a a a 22,0 (3,0) a a
Kanada (Alberta) a a 12,3 (4,1) a a a a 36,5 (7,9) a a a a 31,9 (8,1) a a a a 19,3 (13,9) a a
Kína (Sanghaj) a a 1,6 (0,8) a a a a 45,3 (3,9) a a a a 47,8 (3,9) a a a a 5,3 (1,2) a a
Koreai Köztársaság 0,5 (0,5) 0,0 (0,0) –0,5 (0,5) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 63,9 (4,3) 56,3 (4,8) –7,5 (6,4) 35,7 (4,3) 43,7 (4,8) 8,0 (6,4)
Lettország a a 3,1 (1,0) a a a a 23,0 (5,3) a a a a 49,2 (5,9) a a a a 24,7 (4,6) a a
Litvánia 13,0 (2,8) 5,0 (2,3) –8,0 (3,7) 34,7 (4,4) 19,6 (3,4) –15,1 (5,6) 38,2 (4,0) 46,6 (4,7) 8,3 (6,2) 14,1 (2,7) 28,9 (3,9) 14,8 (4,7)
Magyarország 5,2 (1,5) 4,7 (2,0) –0,4 (2,5) 40,5 (5,2) 22,7 (3,8) –17,8 (6,4) 47,3 (5,2) 61,7 (4,1) 14,4 (6,6) 7,0 (3,2) 10,9 (2,4) 3,8 (4,0)
Málta 6,9 (3,4) 9,4 (3,6) 2,5 (5,0) 25,9 (5,2) 55,4 (6,7) 29,5 (8,5) 53,4 (6,2) 27,7 (4,9) –25,7 (7,9) 13,8 (4,2) 7,5 (3,8) –6,3 (5,7)
Mexikó 8,9 (1,7) 21,0 (3,6) 12,0 (3,9) 33,9 (3,0) 22,0 (3,5) –12,0 (4,6) 45,3 (3,9) 35,6 (4,1) –9,7 (5,7) 11,9 (2,1) 21,4 (3,5) 9,6 (4,1)
Norvégia 8,2 (2,5) 8,1 (2,6) –0,1 (3,6) 19,2 (3,2) 41,1 (4,3) 21,9 (5,3) 55,3 (4,5) 35,0 (4,5) –20,3 (6,3) 17,4 (3,2) 15,8 (3,0) –1,6 (4,4)
Olaszország 3,1 (1,4) 0,6 (0,6) –2,4 (1,5) 11,9 (2,1) 10,4 (2,4) –1,5 (3,2) 51,0 (3,6) 57,2 (3,7) 6,3 (5,2) 34,1 (4,1) 31,7 (4,0) –2,3 (5,7)
Oroszországa a a 11,4 (3,4) a a a a 38,1 (5,5) a a a a 35,2 (5,8) a a a a 15,4 (3,5) a a
Portugália 10,1 (2,8) 2,6 (0,8) –7,5 (2,9) 42,1 (4,1) 28,4 (3,4) –13,7 (5,3) 45,1 (4,0) 45,6 (3,4) 0,5 (5,2) 2,6 (0,9) 23,4 (2,8) 20,7 (3,0)
Románia a a 16,4 (3,2) a a a a 48,2 (3,8) a a a a 26,2 (4,0) a a a a 9,2 (2,0) a a
Spanyolország 10,6 (2,9) 6,4 (2,9) –4,3 (4,1) 34,4 (4,0) 35,4 (4,3) 1,0 (5,9) 43,4 (3,7) 49,4 (4,4) 6,0 (5,7) 11,5 (2,8) 8,9 (2,0) –2,7 (3,4)
Svédország a a 7,4 (2,4) a a a a 30,5 (5,5) a a a a 37,7 (6,0) a a a a 24,4 (9,3) a a
Szingapúr a a 2,1 (1,0) a a a a 44,2 (4,0) a a a a 48,4 (3,5) a a a a 5,3 (1,8) a a
Szlovákia 4,6 (2,0) 5,1 (1,9) 0,5 (2,7) 33,0 (4,8) 29,0 (3,4) –4,0 (5,9) 50,6 (4,8) 41,5 (4,1) –9,1 (6,3) 11,7 (3,4) 24,3 (3,2) 12,6 (4,7)
Szlovénia 3,5 (1,6) 5,5 (1,9) 2,0 (2,5) 44,9 (4,3) 28,1 (4,1) –16,8 (6,0) 44,2 (4,1) 46,8 (4,9) 2,6 (6,4) 7,3 (2,2) 19,5 (4,1) 12,2 (4,6)
Törökország 24,6 (7,2) 35,2 (4,9) 10,6 (8,7) 43,7 (7,5) 44,6 (4,8) 0,9 (8,9) 30,8 (8,3) 13,1 (3,0) –17,7 (8,8) 0,9 (0,3) 7,2 (2,5) 6,3 (2,5)
Új-Zéland a a 6,4 (2,1) a a a a 14,8 (3,1) a a a a 53,8 (5,5) a a a a 25,0 (5,3) a a
Ausztrália* 8,6 (5,2) 11,4 (2,6) a a 25,4 (4,3) 26,6 (5,3) a a 57,5 (6,1) 42,7 (5,3) a a 8,4 (2,4) 19,3 (3,8) a a

Az intézményvezetők válaszai alapján.
A statisztikailag szignifikáns értékeket vastagított számok jelölik a táblázatban.
* Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek.
a Nem áll rendelkezésre adat.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.8.
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26. táblázat: Az intézményvezetők nemek szerinti megoszlása 
A női intézményvezetők aránya

Összesen

Az iskola elhelyezkedése Az iskola fenntartója
Község 

 (3000 vagy ke-
vesebb lakos)

Város 
 (3000–100 000 

lakos)

Nagyváros  
(100 000 vagy 
több lakos)

Város-község 
különbség

Állam vagy 
önkormányzat

Egyház,  
alapítvány stb.

Nem állami - 
állami 

különbség
% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H.

Anglia 41,4 (4,5) 45,7 (19,3) 40,4 (6,0) 45,6 (6,6) 0,0 (21,6) 43,2 (7,1) 42,7 (4,6) –0,5 (8,2)
Argentína (Buenos Aires) 60,7 (4,2) a a a a 60,7 (4,2) a a 61,0 (7,6) 61,9 (5,1) 0,9 (9,2)
Ausztria 49,9 (3,6) 39,4 (7,7) 52,1 (5,3) 58,0 (5,7) 18,6 (9,2) 47,4 (3,6) 64,1 (8,3) 16,7 (8,3)
Belgium 43,6 (2,9) 22,1 (13,8) 43,6 (3,3) 46,8 (6,4) 24,7 (15,3) 56,2 (4,8) 35,4 (3,7) –20,9 (6,3)
Belgium (flamand) 40,3 (3,7) a a 40,0 (4,0) 45,3 (12,0) a a 51,0 (7,4) 36,4 (4,2) –14,6 (8,5)
Brazília 76,5 (3,5) 53,3 (11,5) 84,9 (4,6) 79,6 (3,5) 26,3 (12,0) 74,2 (4,3) 84,7 (4,1) 10,5 (6,0)
Bulgária 72,9 (3,4) 68,1 (4,8) 77,1 (5,9) 78,0 (7,0) 9,9 (8,3) 72,3 (3,5) a a a a
Chile 49,6 (3,7) 32,7 (8,3) 54,1 (8,3) 54,0 (4,6) 21,3 (9,5) 41,6 (5,1) 57,3 (5,6) 15,7 (7,6)
Ciprus 51,7 (5,6) 41,8 (13,9) 50,6 (7,7) 60,7 (11,8) 18,9 (17,3) 51,2 (5,4) 52,9 (13,5) 1,8 (14,3)
Csehország 52,4 (3,3) 62,4 (6,1) 45,2 (4,8) 53,7 (8,2) –8,7 (10,5) 51,3 (3,4) 81,1 (12,1) 29,9 (12,7)
Dánia 35,4 (4,9) 25,9 (8,1) 35,7 (6,4) 52,6 (11,4) 26,7 (13,7) 36,9 (5,1) 31,0 (11,2) –6,0 (12,3)
Dél-afrikai Köztársaság 21,8 (3,4) 14,0 (8,0) 16,9 (4,1) 37,4 (6,5) 23,4 (10,3) 15,9 (3,5) 67,6 (6,4) 51,7 (7,3)
Egyesült Államok 48,5 (8,5) 19,0 (11,8) 56,4 (11,5) 44,6 (12,6) 25,6 (17,5) 38,8 (10,8) 77,5 (9,4) 38,7 (14,3)
Egyesült Arab Emírségek 51,3 (2,1) 59,2 (6,8) 51,9 (4,2) 49,8 (3,1) –9,4 (8,2) 53,5 (2,8) 49,8 (3,2) –3,7 (4,4)
Észtország 56,6 (3,5) 57,8 (4,9) 51,2 (6,4) 64,0 (9,0) 6,2 (10,2) 55,6 (3,7) 73,5 (17,2) 17,9 (17,6)
Finnország 46,5 (4,3) 56,1 (15,3) 42,2 (4,6) 49,2 (7,1) –6,9 (16,9) 47,0 (4,5) 39,7 (14,2) –7,3 (15,0)
Franciaország 41,3 (3,9) 52,2 (10,1) 37,8 (4,5) 40,8 (9,7) –11,4 (14,1) 43,3 (4,2) 33,4 (9,0) –9,9 (9,9)
Grúzia 60,1 (4,2) 54,1 (5,5) 78,5 (7,7) 68,2 (7,2) 14,2 (9,1) 60,5 (4,3) 55,4 (17,4) –5,1 (17,9)
Hollandia 37,9 (4,5) a a 33,7 (5,6) 50,0 (7,5) a a a a a a a a
Horvátország 52,6 (4,7) 50,7 (9,7) 53,4 (6,1) 54,3 (11,2) 3,5 (16,7) 53,4 (4,6) a a a a
Izland 60,4 (5,0) 64,0 (7,9) 57,5 (7,2) a a a a 58,5 (5,3) a a a a
Izrael 50,0 (3,0) 50,1 (19,8) 43,8 (4,3) 64,9 (7,0) 14,8 (22,2) a a a a a a
Japán 7,0 (1,9) a a 8,1 (3,5) 6,5 (2,2) a a 7,3 (2,0) 3,5 (3,5) –3,8 (4,1)
Kanada (Alberta) 29,7 (6,7) 21,1 (12,3) 37,3 (8,6) 33,3 (8,5) 12,2 (14,4) 29,1 (6,4) a a a a
Kazahsztán 53,1 (3,8) 47,3 (5,3) 59,3 (6,7) 71,9 (6,0) 24,6 (8,0) 52,9 (3,8) 70,5 (6,3) 17,7 (7,1)
Kína (Sanghaj) 44,5 (3,7) a a 42,1 (7,5) 46,1 (4,4) a a 45,8 (4,2) 37,3 (6,1) –8,5 (7,4)
Kolumbia 37,1 (5,4) 27,2 (10,5) 19,8 (7,6) 59,1 (8,4) 31,9 (13,4) 28,4 (6,0) 70,7 (12,1) 42,3 (13,3)
Koreai Köztársaság 19,6 (2,6) a a 6,0 (4,9) 26,8 (4,2) a a 22,3 (3,0) 6,8 (6,7) –15,6 (7,4)
Lettország 83,8 (3,0) 87,2 (4,7) 76,0 (5,3) 89,7 (5,2) 2,5 (7,0) 84,8 (2,9) a a a a
Litvánia 57,2 (4,4) 65,4 (8,5) 50,0 (6,8) 53,8 (8,3) –11,6 (11,9) 57,4 (4,5) a a a a
Magyarország 63,0 (4,2) 61,2 (8,8) 66,3 (5,6) 58,5 (7,9) –2,6 (11,9) 61,8 (5,0) 69,1 (9,6) 7,3 (11,3)
Málta 46,0 (6,5) a a 49,0 (7,0) a a a a 50,0 (11,7) 41,2 (6,9) –8,8 (13,5)
Mexikó 35,4 (3,4) 37,5 (16,4) 27,9 (5,0) 43,3 (5,7) 5,7 (17,8) 25,7 (4,0) 58,3 (6,5) 32,6 (7,6)
Norvégia 53,7 (4,6) 57,8 (7,1) 49,8 (6,2) 53,3 (12,9) –4,6 (14,9) 53,0 (4,5) 58,7 (14,2) 5,7 (14,3)
Olaszország 68,7 (3,9) 56,1 (12,0) 69,3 (4,5) 75,0 (7,6) 18,9 (14,3) 68,4 (3,9) 72,5 (17,6) 4,2 (18,1)
Oroszország 69,2 (4,8) 68,6 (7,7) 64,8 (9,1) 75,6 (6,6) 7,1 (10,5) 70,6 (4,3) a a a a
Portugália 43,2 (3,8) 69,1 (12,9) 40,7 (4,3) 43,9 (10,5) –25,2 (16,8) 40,3 (4,3) 58,2 (7,9) 17,9 (9,0)
Románia 61,2 (4,5) 58,1 (15,2) 61,4 (5,1) 64,1 (7,3) 6,0 (16,6) 60,9 (4,4) a a a a
Spanyolország 49,3 (3,6) 73,2 (11,3) 47,1 (5,4) 49,7 (8,1) –23,4 (13,6) 45,2 (4,8) 54,9 (8,4) 9,7 (11,1)
Svédország 68,7 (5,0) 77,4 (6,7) 58,1 (5,2) 76,7 (8,9) –0,7 (11,1) 69,5 (5,8) 65,8 (9,7) –3,7 (11,3)
Szaúd-Arábia 51,3 (0,9) 58,2 (4,9) 43,7 (7,4) 50,7 (3,7) –7,6 (7,5) 51,6 (1,1) a a a a
Szingapúr 47,2 (3,0) a a a a 47,2 (3,0) a a 50,0 (3,7) 36,4 (0,0) –13,6 (3,7)
Szlovákia 66,4 (3,8) 64,2 (6,1) 66,6 (5,0) 76,6 (10,2) 12,3 (11,8) 67,1 (3,9) 60,8 (12,9) –6,3 (13,3)
Szlovénia 62,7 (4,6) 53,8 (8,1) 70,4 (5,8) 73,4 (11,9) 19,6 (14,8) 63,2 (4,8) a a a a
Tajvan 28,9 (3,1) 31,5 (6,9) 22,7 (5,2) 34,7 (4,6) 3,2 (8,2) 30,7 (3,2) 17,6 (9,7) –13,1 (10,2)
Törökország 7,2 (1,2) 5,7 (3,9) 3,3 (1,8) 12,1 (3,1) 6,3 (6,2) 5,5 (1,3) 28,4 (1,8) 22,9 (2,2)
Új-Zéland 53,6 (6,5) 80,6 (9,4) 28,5 (7,0) 45,7 (7,7) –34,8 (11,4) 54,7 (6,7) 21,4 (8,0) –33,3 (10,5)
Vietnam 28,8 (3,1) 27,9 (4,0) 18,2 (5,8) 62,0 (11,4) 34,2 (12,9) 28,8 (3,1) 27,4 (15,1) –1,4 (15,4)
OECD-átlag 47,3 (0,8) 50,5 (2,1) 44,0 (1,1) 51,8 (1,5) 4,5 (2,8) 46,6 (0,9) 50,6 (2,1) 6,7 (2,4)
EU-átlag 54,0 (1,1) 58,0 (3,5) 52,4 (1,5) 57,2 (2,4) –0,7 (4,3) 54,1 (1,4) 54,8 (3,7) 3,0 (4,1)
TALIS-átlag 48,9 (0,6) 49,9 (1,6) 46,5 (0,9) 54,3 (1,2) 7,0 (2,1) 48,6 (0,7) 50,5 (1,7) 5,2 (1,9)
Ausztrália* 40,2 (4,8) 52,3 (23,5) 39,6 (11,1) 39,3 (5,8) –13,0 (25,2) 48,1 (5,4) 33,3 (8,0) –14,8 (9,6)

Az intézményvezetők válaszai alapján.
A statisztikailag szignifikáns értékeket vastagított számok jelölik a táblázatban.
* Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek.
a Nem áll rendelkezésre adat.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.21.
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27. táblázat: Az intézményvezetők szakmai továbbképzései 
Azon szakmai  

fejlődést elősegítő 
különböző tevé-

kenységek átlagos 
száma, amelyeken 

az intézményvezetők 
a vizsgálatot 

megelőző 12 hónap-
ban részt vettek

Azon intézményvezetők aránya, akik az elmúlt 12 hónapban részt vettek  
az alábbi, szakmai fejlődést elősegítő tevékenységekben

Összesen

Szaktantárgyhoz 
kapcsolódó, tanítási 
módszereket vagy 
egyéb pedagógiai 

témákat érintő  
tanfolyamok/ 

szemináriumok

Iskolavezetéssel 
kapcsolatos  
tanfolyamok/ 

szemináriumok

Személyes részvétel 
tanfolyamokon/ 

szemináriumokon

Online tanfolyamok/
szemináriumok

db S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 6,1 (0,2) 99,5 (0,5) 65,1 (4,5) 75,3 (4,2) 88,4 (3,7) 49,2 (5,2)
Argentína (Buenos Aires) 5,1 (0,2) 99,2 (0,8) 73,7 (4,2) 39,9 (4,7) 67,1 (3,9) 31,9 (4,2)
Ausztria 5,9 (0,1) 99,6 (0,4) 82,7 (3,1) 72,2 (3,1) 87,4 (2,8) 22,4 (3,0)
Belgium 5,5 (0,1) 99,2 (0,5) 78,9 (3,0) 65,8 (3,0) 77,1 (2,3) 9,0 (1,6)
Belgium (flamand) 6,1 (0,1) 100,0 (0,0) 85,8 (3,2) 85,2 (3,2) 96,7 (1,3) 10,2 (2,5)
Brazília 5,0 (0,2) 94,5 (1,8) 79,3 (2,9) 58,2 (3,6) 65,7 (3,7) 44,9 (3,9)
Bulgária 6,1 (0,2) 100,0 (0,0) 82,2 (3,0) 82,3 (3,3) 85,5 (2,9) 46,5 (3,7)
Chile 5,5 (0,2) 99,0 (0,8) 76,0 (3,5) 75,1 (3,4) 72,6 (3,1) 25,1 (4,0)
Ciprus 5,4 (0,3) 99,0 (1,0) 78,0 (5,2) 71,2 (5,7) 74,3 (5,3) 18,7 (5,1)
Csehország 5,6 (0,1) 100,0 (0,0) 69,9 (3,4) 87,7 (2,1) 86,0 (2,0) 19,2 (2,8)
Dánia 5,6 (0,2) 98,4 (1,3) 71,7 (4,3) 87,1 (2,9) 50,4 (5,3) 12,6 (3,2)
Dél-afrikai Köztársaság 5,2 (0,2) 96,3 (2,2) 66,1 (4,6) 74,9 (4,9) 63,1 (5,3) 16,8 (4,0)
Egyesült Államok 6,4 (0,4) 100,0 (0,0) 73,7 (7,5) 79,9 (7,2) 88,2 (5,8) 54,7 (8,2)
Egyesült Arab Emírségek 7,0 (0,1) 99,4 (0,4) 70,0 (2,0) 87,1 (1,5) 93,7 (1,2) 42,3 (2,2)
Észtország 6,5 (0,1) 100,0 (0,0) 74,4 (3,0) 83,4 (2,8) 89,2 (2,3) 30,5 (3,0)
Finnország 5,3 (0,2) 98,8 (0,9) 62,3 (4,2) 78,5 (4,0) 73,1 (4,1) 45,4 (4,6)
Franciaország 4,3 (0,2) 93,8 (1,9) 43,1 (3,9) 58,5 (3,9) 60,4 (3,3) 31,6 (3,8)
Grúzia 5,4 (0,1) 99,3 (0,5) 81,1 (2,9) 92,2 (1,7) 86,9 (2,6) 19,1 (3,3)
Hollandia 5,8 (0,1) 100,0 (0,0) 57,3 (4,4) 85,5 (3,4) 92,0 (2,5) 8,0 (2,5)
Horvátország 6,7 (0,1) 100,0 (0,0) 69,8 (4,9) 94,4 (1,6) 92,9 (1,4) 50,7 (4,7)
Izland 6,1 (0,2) 98,0 (1,2) 77,3 (3,7) 79,6 (4,1) 83,5 (3,5) 39,8 (5,2)
Izrael 6,1 (0,2) 99,4 (0,6) 80,2 (3,0) 68,8 (3,7) 63,7 (3,7) 24,6 (3,3)
Japán 4,8 (0,1) 98,5 (0,8) 52,8 (3,6) 71,2 (3,6) 17,8 (3,3) 15,9 (3,4)
Kanada (Alberta) 5,7 (0,6) 99,3 (0,7) 62,2 (11,0) 72,9 (12,3) 94,8 (2,1) 31,9 (7,0)
Kazahsztán 7,7 (0,1) 100,0 (0,0) 92,8 (2,0) 74,8 (3,2) 83,9 (2,9) 68,7 (3,8)
Kína (Sanghaj) 7,4 (0,1) 100,0 (0,0) 89,1 (2,1) 88,2 (2,8) 69,4 (3,2) 88,0 (2,2)
Kolumbia 5,9 (0,2) 96,3 (2,2) 81,6 (4,6) 74,5 (5,5) 64,9 (6,0) 44,3 (5,9)
Koreai Köztársaság 7,6 (0,2) 99,3 (0,7) 85,9 (3,4) 96,3 (1,3) 86,4 (2,6) 87,9 (2,7)
Lettország 6,8 (0,2) 100,0 (0,0) 94,2 (1,6) 53,8 (5,8) 90,4 (2,8) 53,5 (5,8)
Litvánia 6,2 (0,1) 100,0 (0,0) 91,3 (2,7) 82,3 (3,7) 84,8 (4,2) 38,5 (4,1)
Magyarország 5,8 (0,1) 100,0 (0,0) 44,9 (4,4) 65,5 (4,0) 71,0 (3,6) 39,4 (3,8)
Málta 5,9 (0,2) 100,0 (0,0) 73,4 (5,4) 82,7 (4,9) 92,5 (3,8) 23,0 (5,8)
Mexikó 6,0 (0,2) 99,2 (0,6) 73,1 (3,3) 73,4 (3,4) 68,1 (4,0) 55,2 (4,1)
Norvégia 6,2 (0,2) 99,4 (0,6) 91,9 (2,6) 88,3 (2,8) 81,0 (4,3) 25,3 (4,2)
Olaszország 5,9 (0,1) 100,0 (0,0) 83,4 (3,2) 48,3 (4,0) 95,9 (1,9) 68,4 (3,7)
Oroszország 7,1 (0,1) 100,0 (0,0) 82,0 (3,6) 35,3 (4,7) 83,6 (4,1) 75,4 (5,1)
Portugália 5,2 (0,2) 97,5 (1,1) 77,9 (3,1) 62,7 (3,8) 80,6 (2,9) 18,9 (2,8)
Románia 5,6 (0,3) 97,0 (1,5) 64,4 (4,3) 70,8 (4,2) 63,8 (4,3) 35,4 (3,5)
Spanyolország 5,2 (0,2) 99,8 (0,1) 74,4 (3,5) 46,5 (3,7) 83,3 (3,6) 43,9 (3,8)
Svédország 4,7 (0,4) 100,0 (0,0) a a 66,0 (8,6) 59,4 (8,2) 36,9 (6,2)
Szaúd-Arábia 5,2 (0,2) 95,2 (2,2) 46,6 (3,7) 70,1 (4,2) 77,6 (3,4) 30,7 (4,0)
Szingapúr 6,9 (0,1) 100,0 (0,0) 90,2 (2,3) 96,2 (2,0) 99,5 (0,5) 36,5 (4,6)
Szlovákia 5,5 (0,2) 98,8 (0,9) 57,1 (4,2) 67,1 (4,0) 71,0 (3,7) 23,4 (3,4)
Szlovénia 6,6 (0,1) 100,0 (0,0) 80,2 (3,8) 86,7 (3,4) 90,9 (2,9) 34,3 (5,1)
Tajvan 6,9 (0,1) 99,3 (0,5) 92,6 (2,0) 84,8 (2,8) 79,5 (3,5) 50,3 (4,2)
Törökország 5,1 (0,2) 96,3 (1,9) 46,9 (4,2) 46,3 (4,6) 83,8 (3,5) 50,0 (4,7)
Új-Zéland 6,5 (0,5) 99,7 (0,3) 77,2 (7,7) 82,1 (8,6) 85,3 (8,7) 36,5 (6,3)
Vietnam 6,8 (0,2) 99,7 (0,3) 87,9 (2,6) 76,2 (3,7) 76,3 (3,3) 43,2 (3,5)
OECD-átlag 5,8 (0,0) 99,0 (0,2) 72,0 (0,8) 72,7 (0,9) 77,4 (0,7) 35,9 (0,8)
EU-átlag 5,5 (0,1) 98,6 (0,3) 67,5 (1,1) 65,3 (1,1) 77,6 (1,0) 38,6 (1,1)
TALIS-átlag 6,0 (0,0) 98,9 (0,1) 74,1 (0,6) 73,6 (0,7) 78,2 (0,6) 38,3 (0,6)
Ausztrália+ 6,8 (0,1) 99,9 (0,1) 79,7 (4,4) 87,0 (3,9) 94,7 (2,1) 53,4 (5,5)

a Nem áll rendelkezésre adat. 
+ Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek.

A táblázat a következő oldalon folytatódik.
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Azon intézményvezetők aránya, akik az elmúlt 12 hónapban részt vettek  
az alábbi, szakmai fejlődést elősegítő tevékenységekben

Oktatási  
konferenciák*

Szakmai képesítés 
megszerzésére 

irányuló program**

Óralátogatás és/
vagy önértékelés 

és tanács adás egy 
hivatalos eljárás 

részeként

Részvétel  
igazgatókból álló 

hálózatban***

Szakirodalom 
olvasása Egyéb

% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 78,6 (4,2) 4,7 (1,7) 49,2 (3,9) 70,8 (3,5) 97,0 (1,4) 32,0 (4,0)
Argentína (Buenos Aires) 73,9 (4,0) 12,9 (3,1) 54,2 (5,0) 34,4 (4,7) 87,3 (3,1) 44,2 (5,0)
Ausztria 70,1 (3,6) 18,2 (2,9) 37,0 (3,1) 56,2 (3,3) 94,8 (1,6) 51,0 (3,8)
Belgium 78,7 (2,7) 25,5 (2,8) 34,4 (3,5) 70,6 (2,9) 84,4 (2,4) 32,1 (3,0)
Belgium (flamand) 77,2 (3,2) 25,2 (3,6) 25,0 (3,9) 78,7 (3,1) 92,8 (1,9) 34,9 (3,7)
Brazília 55,2 (3,9) 32,1 (3,5) 21,3 (3,0) 32,7 (3,6) 66,0 (3,9) 47,3 (4,2)
Bulgária 63,5 (3,5) 18,5 (2,9) 79,3 (3,3) 46,3 (4,2) 86,8 (2,7) 32,9 (4,7)
Chile 68,5 (3,6) 37,7 (3,9) 40,9 (4,0) 51,5 (3,8) 77,6 (3,5) 30,5 (4,0)
Ciprus 60,5 (4,9) 14,3 (4,4) 62,7 (4,8) 48,5 (4,7) 77,9 (4,8) 35,6 (5,8)
Csehország 54,7 (3,9) 13,6 (2,5) 43,8 (3,3) 42,8 (3,3) 93,0 (1,7) 45,9 (3,7)
Dánia 83,5 (3,4) 21,8 (4,2) 42,1 (4,3) 67,6 (5,1) 93,2 (2,3) 31,0 (4,0)
Dél-afrikai Köztársaság 54,3 (5,1) 30,6 (4,5) 59,9 (5,0) 60,8 (4,7) 64,1 (4,4) 45,0 (6,0)
Egyesült Államok 72,4 (7,1) 30,1 (8,9) 50,3 (8,7) 63,0 (9,8) 91,1 (5,1) 34,2 (7,6)
Egyesült Arab Emírségek 81,1 (1,8) 24,1 (1,8) 77,0 (1,9) 76,8 (2,1) 89,7 (1,4) 62,1 (2,4)
Észtország 89,2 (2,4) 5,7 (1,8) 56,0 (3,5) 74,8 (3,2) 96,9 (1,4) 56,3 (3,7)
Finnország 59,1 (4,4) 7,3 (1,8) 31,3 (4,0) 56,4 (4,2) 89,1 (2,4) 29,6 (3,8)
Franciaország 67,6 (3,8) 4,3 (1,5) 24,5 (3,0) 52,9 (3,6) 67,7 (4,2) 17,4 (3,1)
Grúzia 38,5 (3,5) 8,7 (2,4) 20,7 (3,1) 48,7 (4,0) 83,8 (3,2) 62,2 (4,1)
Hollandia 85,6 (3,1) 11,3 (2,8) 29,8 (4,3) 80,8 (2,9) 99,2 (0,8) 36,0 (4,5)
Horvátország 80,1 (3,9) 3,4 (1,1) 29,9 (2,9) 91,1 (3,1) 91,1 (4,0) 63,4 (5,2)
Izland 89,8 (3,2) 8,2 (2,9) 44,9 (4,9) 73,5 (4,0) 84,7 (3,6) 38,6 (5,2)
Izrael 81,9 (3,3) 19,2 (3,1) 68,6 (3,5) 91,6 (2,1) 82,5 (2,7) 30,8 (3,8)
Japán 92,4 (1,9) 0,2 (0,2) 54,2 (4,4) 68,9 (3,4) 90,3 (2,3) 23,4 (3,3)
Kanada (Alberta) 78,4 (5,5) 12,7 (4,7) 37,8 (8,6) 63,4 (10,9) 81,7 (13,5) 37,1 (7,7)
Kazahsztán 80,7 (3,2) 29,9 (3,7) 97,2 (1,6) 83,8 (3,2) 92,1 (2,2) 66,6 (3,7)
Kína (Sanghaj) 94,7 (2,0) 10,4 (2,3) 61,7 (4,1) 67,4 (3,8) 98,2 (1,2) 78,9 (3,3)
Kolumbia 70,8 (5,9) 25,5 (5,8) 47,8 (5,2) 55,0 (6,4) 82,0 (3,7) 42,8 (6,2)
Koreai Köztársaság 65,0 (4,3) 21,0 (4,2) 81,7 (3,9) 81,2 (3,8) 82,7 (3,9) 76,5 (4,2)
Lettország 94,2 (1,7) 11,8 (3,7) 71,3 (5,6) 55,2 (5,3) 92,6 (1,0) 58,7 (4,6)
Litvánia 84,9 (3,7) 13,6 (3,2) 43,9 (4,6) 13,3 (2,9) 98,2 (0,8) 77,2 (3,6)
Magyarország 67,6 (4,8) 13,0 (2,9) 88,7 (2,2) 54,0 (3,6) 96,4 (1,4) 43,0 (4,2)
Málta 73,7 (6,1) 24,1 (6,5) 20,5 (5,9) 68,0 (6,9) 92,5 (3,6) 38,0 (7,6)
Mexikó 65,5 (3,1) 38,2 (3,9) 65,9 (4,2) 45,3 (4,3) 85,7 (2,8) 39,6 (3,9)
Norvégia 87,5 (3,3) 23,9 (3,8) 15,8 (3,3) 76,6 (4,0) 93,7 (2,3) 41,2 (4,5)
Olaszország 74,6 (3,4) 14,6 (3,1) 35,6 (3,8) 77,7 (3,7) 56,6 (3,4) 38,0 (3,9)
Oroszország 82,2 (4,3) 8,0 (2,7) 96,0 (1,4) 80,8 (4,2) 97,1 (1,4) 67,0 (5,2)
Portugália 80,5 (2,7) 9,2 (1,9) 29,1 (3,5) 32,4 (3,6) 84,7 (2,7) 41,6 (3,2)
Románia 60,5 (5,0) 63,5 (4,6) 38,5 (4,6) 41,5 (5,1) 53,9 (4,8) 63,9 (4,2)
Spanyolország 67,6 (3,7) 9,6 (2,8) 38,7 (3,8) 45,2 (4,0) 60,9 (3,7) 52,2 (3,7)
Svédország 66,9 (8,8) 28,2 (5,8) 31,2 (5,1) 48,1 (7,3) 94,2 (2,3) 45,1 (7,7)
Szaúd-Arábia 28,7 (3,4) 18,3 (3,0) 76,9 (3,6) 70,0 (4,1) 55,6 (4,2) 43,4 (4,3)
Szingapúr 88,1 (3,3) 5,5 (2,6) 47,7 (4,1) 82,7 (3,0) 97,9 (1,0) 47,4 (4,8)
Szlovákia 53,9 (4,1) 6,8 (1,9) 78,6 (3,7) 53,8 (4,2) 90,2 (2,5) 48,0 (4,5)
Szlovénia 85,7 (3,5) 7,7 (2,4) 48,2 (4,1) 80,0 (3,3) 98,3 (1,2) 53,5 (4,7)
Tajvan 89,5 (2,2) 20,0 (2,8) 65,0 (3,9) 72,9 (3,4) 81,0 (2,8) 53,4 (3,7)
Törökország 42,4 (4,4) 15,7 (3,4) 44,1 (4,9) 54,1 (4,5) 71,6 (3,9) 57,4 (5,0)
Új-Zéland 81,7 (8,6) 11,2 (3,8) 50,7 (9,3) 74,9 (9,2) 91,5 (7,7) 60,9 (6,2)
Vietnam 73,6 (3,9) 45,5 (4,1) 64,7 (4,0) 55,2 (4,0) 99,1 (0,6) 62,4 (3,9)
OECD-átlag 74,6 (0,8) 15,7 (0,7) 47,2 (0,9) 61,0 (0,9) 86,8 (0,7) 43,4 (0,9)
EU-átlag 69,8 (1,2) 16,5 (0,8) 42,8 (1,1) 55,5 (1,2) 76,8 (1,0) 42,0 (1,1)
TALIS-átlag 72,7 (0,6) 17,9 (0,5) 50,8 (0,6) 61,6 (0,7) 85,5 (0,5) 47,1 (0,7)
Ausztrália+ 86,3 (3,5) 10,4 (3,4) 55,8 (4,8) 87,4 (4,8) 97,4 (1,5) 31,9 (4,1)

Az intézményvezetők válaszai alapján.
* Oktatási konferenciák, amelyeken a tanárok, az igazgatók és/vagy a kutatók bemutatják kutatási eredményeiket, vagy megvitatnak oktatási kérdéseket. 
** Például diplomát nyújtó képzések. 
*** Olyan hálózatok, amelyeket kifejezetten az intézményvezetők szakmai fejlődése érdekében hozták létre. 
+ Az oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.5.10.
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28. táblázat: Az intézményvezetők által igényelt szakmai továbbképzések tartalma 
Azon intézményvezetők aránya, akiknek nagymértékben szükségük van szakmai továbbképzésre az alábbi területeken
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% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 1,7 (1,0) 2,1 (1,1) 2,3 (1,3) 2,8 (1,3) 2,0 (1,2) 1,6 (1,1) 0,5 (0,5) 2,9 (1,9) 2,1 (1,3) 5,7 (1,7) 9,3 (2,7)
Argentína (Buenos Aires) 7,0 (2,6) 16,1 (3,9) 18,1 (3,7) 11,7 (3,1) 14,5 (3,4) 13,1 (3,4) 14,8 (3,4) 7,5 (2,5) 15,2 (3,4) 8,5 (2,7) 17,3 (3,8)
Ausztria 8,1 (1,9) 20,9 (2,7) 10,4 (2,4) 9,6 (2,5) 16,5 (2,9) 8,8 (2,2) 16,0 (3,1) 9,2 (2,1) 22,1 (2,9) 10,5 (2,3) 7,6 (1,8)
Belgium 11,0 (2,0) 17,5 (2,1) 40,2 (3,5) 16,6 (2,5) 22,8 (2,7) 11,9 (2,3) 20,9 (2,9) 16,4 (2,5) 42,0 (3,5) 23,9 (2,6) 12,0 (2,1)
Belgium (flamand) 8,9 (2,4) 21,7 (2,6) 42,2 (4,0) 23,4 (3,7) 25,4 (3,2) 15,0 (2,7) 26,8 (3,6) 20,0 (2,9) 40,4 (3,7) 20,1 (3,3) 11,4 (2,9)
Brazília 25,8 (3,7) 24,8 (3,8) 41,2 (4,0) 25,1 (3,7) 33,4 (3,7) 20,5 (3,3) 24,8 (3,8) 21,2 (3,6) 31,4 (4,1) 27,9 (3,7) 34,8 (4,4)
Bulgária 36,8 (4,0) 32,6 (3,5) 34,0 (3,9) 21,1 (3,5) 22,2 (3,3) 18,7 (3,3) 24,4 (3,7) a a 33,0 (4,2) 32,1 (3,8) 38,9 (4,2)
Chile 16,9 (3,1) 14,6 (2,8) 13,2 (2,9) 7,3 (2,0) 24,2 (3,2) 16,9 (3,4) 17,7 (3,3) 14,6 (3,0) 14,7 (2,6) 13,4 (2,7) 20,9 (3,3)
Ciprus 10,1 (3,1) 9,3 (1,8) 19,9 (4,1) 10,4 (2,9) 21,6 (4,6) 11,6 (3,5) 15,8 (4,1) 7,3 (2,7) 15,6 (3,8) 18,9 (4,1) 15,2 (3,5)
Csehország 7,1 (1,9) 16,0 (2,6) 20,7 (2,9) 9,6 (2,2) 27,5 (3,1) 26,7 (3,5) 37,4 (3,3) 10,2 (2,3) 47,7 (3,6) 42,0 (3,7) 41,0 (3,6)
Dánia 6,6 (2,2) 3,5 (1,5) 12,2 (3,0) 1,5 (1,1) 3,4 (1,8) 5,1 (1,8) 7,2 (2,2) 0,6 (0,6) 8,5 (2,4) 7,3 (2,2) 8,1 (2,1)
Dél-afrikai Köztársaság 42,1 (5,0) 28,4 (4,0) 39,9 (4,9) 32,4 (4,5) 38,5 (5,1) 16,3 (3,7) 18,5 (4,2) 24,1 (4,3) 29,0 (4,2) 26,5 (3,9) 43,2 (4,5)
Egyesült Államok 1,1 (0,6) 13,8 (10,1) 21,6 (9,9) 15,8 (10,0) 20,2 (9,1) 2,5 (1,3) 1,6 (0,8) 1,5 (0,6) 2,3 (1,3) 5,9 (2,3) 11,4 (4,1)
Egyesült Arab Emírségek 17,7 (1,7) 19,8 (1,9) 29,1 (2,1) 17,1 (1,9) 19,0 (1,7) 13,8 (1,6) 13,8 (1,5) 9,9 (1,4) 12,0 (1,6) 13,3 (1,6) 14,1 (1,7)
Észtország 13,8 (2,4) 19,5 (2,8) 23,6 (3,2) 16,4 (2,6) 25,6 (3,1) 4,7 (1,5) 28,2 (3,3) 9,7 (2,0) 36,5 (3,8) 26,2 (3,3) 26,1 (3,4)
Finnország 3,7 (1,5) 3,0 (1,3) 5,0 (2,2) 4,4 (2,1) 17,7 (2,9) 5,4 (2,2) 11,0 (2,3) 4,8 (1,7) 27,7 (4,0) 17,3 (3,4) 19,0 (3,5)
Franciaország 8,6 (2,0) 5,9 (1,7) 14,0 (2,8) 5,6 (1,8) 21,4 (3,2) 6,2 (1,7) 6,3 (2,1) 9,6 (2,4) 31,7 (4,0) 23,8 (3,7) 23,0 (3,6)
Grúzia 17,5 (3,4) 12,1 (2,5) 35,2 (3,9) 23,3 (3,1) 29,4 (3,7) 26,4 (3,6) 25,2 (3,4) 19,0 (3,1) 26,2 (3,4) 25,7 (3,4) 32,1 (3,7)
Hollandia 10,4 (2,9) 14,4 (3,1) 25,6 (4,1) 26,4 (3,8) 37,1 (4,4) 7,2 (1,8) 16,0 (2,9) 11,2 (2,5) 28,8 (4,2) 15,2 (3,2) 8,8 (2,4)
Horvátország 21,6 (4,1) 18,7 (3,5) 35,1 (5,3) 42,7 (6,3) 21,8 (3,9) 20,6 (4,9) 29,6 (5,4) 28,8 (5,3) 43,1 (4,5) 47,5 (5,0) 40,5 (4,1)
Izland 4,2 (2,1) 6,4 (2,6) 10,6 (3,0) 5,4 (2,4) 13,7 (3,8) 25,5 (4,4) 28,7 (4,6) 11,6 (3,5) 20,4 (4,3) 18,9 (4,1) 18,9 (4,4)
Izrael 18,8 (3,2) 17,8 (3,3) 33,7 (4,1) 22,1 (3,3) 30,7 (3,9) 20,0 (3,5) 21,9 (3,2) 13,3 (2,7) 26,5 (3,7) 17,0 (3,0) 26,9 (3,7)
Japán 47,8 (3,7) 48,1 (4,0) 46,8 (4,2) 55,6 (4,3) 35,8 (4,3) 52,7 (4,1) 34,1 (3,2) 28,5 (3,7) 51,9 (3,8) 50,5 (3,7) 17,5 (2,4)
Kanada (Alberta) 9,9 (4,2) 4,6 (2,2) 10,8 (4,1) 7,1 (2,7) 6,1 (2,0) 5,8 (3,6) 9,0 (3,8) 3,2 (1,8) 5,9 (2,3) 5,3 (2,3) 6,0 (2,9)
Kazahsztán 19,5 (2,9) 18,0 (3,3) 25,9 (3,2) 26,1 (3,3) 23,4 (3,7) 24,3 (3,1) 25,2 (3,2) 11,9 (2,5) 34,9 (3,5) 32,1 (3,6) 25,9 (3,4)
Kína (Sanghaj) 60,6 (4,1) 65,8 (3,7) 84,1 (2,6) 82,1 (2,8) 84,1 (2,6) 69,1 (4,3) 74,3 (3,4) 63,3 (4,2) 75,3 (3,2) 65,3 (4,1) 56,4 (4,3)
Kolumbia 37,5 (6,0) 28,1 (5,4) 46,8 (5,8) 47,2 (5,3) 37,9 (4,9) 23,3 (5,0) 26,5 (5,5) 31,5 (6,3) 42,1 (5,2) 34,1 (5,7) 46,9 (6,1)
Koreai Köztársaság 38,0 (3,9) 30,7 (3,7) 39,1 (3,7) 37,3 (4,5) 41,3 (4,8) 27,0 (4,0) 31,3 (4,4) 33,5 (4,7) 42,4 (4,7) 44,8 (4,9) 49,7 (4,8)
Lettország 14,5 (3,6) 25,0 (7,4) 30,2 (5,5) 18,4 (3,5) 16,9 (4,5) 22,6 (4,6) 35,1 (5,7) 15,8 (3,9) 39,3 (5,7) 23,6 (4,1) 17,3 (2,6)
Litvánia 22,4 (3,3) 25,9 (2,8) 45,9 (4,6) 24,9 (4,6) 21,0 (3,9) 16,2 (3,3) 34,1 (3,9) 13,4 (3,0) 24,9 (3,3) 26,9 (4,1) 33,8 (4,5)
Magyarország 13,1 (2,6) 22,0 (3,5) 30,6 (3,8) 18,6 (3,4) 17,8 (3,6) 14,4 (2,8) 26,0 (3,0) 17,0 (3,1) 34,0 (4,3) 27,1 (3,6) 17,2 (3,2)
Málta 5,5 (3,2) 11,4 (4,5) 9,1 (4,0) 6,0 (3,5) 13,2 (4,3) 1,8 (1,8) 1,8 (1,8) 3,7 (3,2) 9,6 (2,2) 5,9 (3,4) 11,4 (4,6)
Mexikó 18,0 (2,2) 25,5 (3,3) 24,1 (3,4) 16,0 (2,5) 22,0 (3,1) 13,8 (2,5) 18,4 (2,7) 12,4 (2,2) 23,5 (3,3) 13,2 (2,3) 25,1 (3,5)
Norvégia 7,7 (2,5) 11,1 (3,1) 11,6 (3,2) 21,6 (3,5) 11,4 (3,0) 18,8 (3,3) 17,1 (3,0) 5,3 (1,1) 18,8 (3,3) 7,5 (2,2) 14,2 (2,8)
Olaszország 9,1 (2,0) 10,2 (2,4) 26,2 (3,3) 21,9 (3,8) 30,9 (3,7) 22,5 (3,7) 24,1 (3,3) 21,8 (3,4) 28,8 (3,4) 32,6 (3,7) 27,4 (3,7)
Oroszország 17,4 (4,2) 21,5 (4,5) 25,5 (4,6) 19,1 (3,4) 22,7 (3,3) 15,8 (3,4) 28,1 (5,0) 18,2 (4,2) 25,2 (4,9) 30,3 (4,1) 42,9 (5,8)
Portugália 15,8 (2,7) 21,6 (3,2) 33,5 (3,8) 24,9 (3,2) 14,9 (2,8) 9,4 (2,2) 14,4 (2,4) 13,7 (2,7) 38,3 (3,7) 24,4 (3,2) 45,9 (3,6)
Románia 26,5 (3,6) 21,5 (3,3) 36,8 (4,0) 28,3 (3,5) 31,9 (4,1) 17,5 (3,3) 23,0 (2,9) 27,0 (3,6) 31,6 (4,0) 41,1 (4,2) 55,0 (3,5)
Spanyolország 15,7 (2,8) 19,0 (2,5) 26,1 (3,4) 14,3 (2,1) 22,7 (3,8) 11,3 (2,5) 11,8 (2,5) 17,8 (4,0) 27,8 (3,9) 27,0 (4,0) 19,8 (4,1)
Svédország 5,2 (2,0) 4,0 (1,8) 11,2 (2,8) a a 7,6 (2,2) 8,6 (2,6) 11,3 (3,3) 4,0 (1,5) 7,1 (2,4) 7,7 (2,7) 18,0 (3,6)
Szaúd-Arábia 20,7 (3,2) 17,4 (2,8) 24,7 (3,8) 24,4 (3,8) 38,8 (4,2) 19,0 (3,2) 27,4 (3,8) 18,7 (3,5) 22,7 (3,5) 27,2 (3,6) 24,5 (4,0)
Szingapúr 6,9 (2,3) 5,9 (2,3) 12,8 (2,9) 7,5 (2,4) 5,3 (1,7) 2,1 (1,0) 3,7 (1,2) 3,1 (1,0) 3,7 (1,4) 7,1 (2,8) 9,8 (2,2)
Szlovákia 20,9 (3,3) 16,9 (2,6) 41,1 (3,9) 22,9 (3,2) 10,6 (2,2) 18,7 (2,8) 34,6 (4,0) 14,9 (2,3) 36,1 (3,9) 35,1 (3,7) 39,4 (3,9)
Szlovénia 16,9 (3,2) 6,2 (2,2) 29,9 (4,1) 17,6 (3,4) 22,7 (3,8) 17,0 (3,8) 21,3 (3,7) 9,9 (2,5) 22,8 (3,6) 17,3 (3,0) 28,0 (4,3)
Tajvan 23,9 (3,4) 27,0 (3,2) 47,0 (3,9) 50,8 (3,9) 45,4 (4,2) 25,9 (2,8) 28,3 (3,4) 9,3 (1,9) 48,0 (3,6) 23,6 (3,2) 11,0 (2,3)
Törökország 10,6 (3,3) 11,8 (2,8) 10,3 (2,8) 11,8 (2,9) 13,8 (2,7) 15,3 (3,3) 12,5 (3,2) 11,7 (3,0) 13,7 (3,1) 16,5 (3,5) 19,5 (3,7)
Új-Zéland 14,5 (7,3) 15,1 (6,4) 18,7 (6,0) 9,0 (3,5) 14,5 (7,4) 12,6 (7,3) 6,3 (5,0) 7,5 (5,0) 12,7 (5,4) 4,9 (1,8) 21,6 (5,2)
Vietnam 56,7 (3,9) 61,0 (4,1) 66,0 (4,1) 62,3 (4,2) 50,9 (4,9) 60,9 (4,5) 59,5 (4,3) 62,2 (4,2) 77,5 (3,8) 73,3 (3,8) 74,8 (3,6)
OECD-átlag 14,3 (0,6) 16,0 (0,7) 23,9 (0,7) 17,7 (0,7) 20,4 (0,7) 15,1 (0,6) 19,4 (0,6) 12,6 (0,5) 26,0 (0,7) 20,9 (0,6) 22,7 (0,7)
EU-átlag 13,1 (0,7) 14,2 (0,7) 23,5 (0,9) 15,5 (0,8) 20,7 (1,0) 13,1 (0,8) 17,5 (0,8) 14,3 (0,9) 28,1 (1,1) 26,0 (1,1) 26,3 (1,1)
TALIS-átlag 18,0 (0,5) 19,0 (0,5) 27,7 (0,6) 21,8 (0,5) 24,0 (0,6) 17,7 (0,5) 21,7 (0,5) 15,5 (0,5) 28,0 (0,5) 24,1 (0,5) 26,1 (0,5)
Ausztrália* 1,7 (0,8) 2,1 (0,9) 14,9 (3,9) 5,7 (2,7) 6,6 (2,9) 3,2 (1,1) 6,9 (2,1) 2,0 (1,2) 5,3 (1,8) 9,8 (3,4) 8,8 (2,1)

Az intézményvezetők válaszai alapján.
* Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek.
a Nem áll rendelkezésre adat.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.5.32.
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29. táblázat: Az intézményvezetők munkaidő-szerkezete 
Az intézményvezetők munkaidejük mekkora részét fordítják az alábbi tevékenységekre

Adminisztrációs 
feladatok  

és értekezletek*

Vezetési feladatok 
és értekezletek**

A tantervvel  
és a tanítással 
kapcsolatos 
feladatok és 

értekezletek***

Kapcsolattartás  
a tanulókkal+

Kapcsolattartás  
a szülőkkel vagy a 
gondviselőkkel++

Kapcsolattartás 
a helyi vagy 

regionális közös-
ségekkel,  

üzleti vállal- 
kozásokkal

Egyéb

% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 25,4 (1,1) 27,2 (1,2) 16,5 (0,8) 14,3 (0,7) 9,8 (0,5) 4,6 (0,3) 2,1 (0,3)
Argentína (Buenos Aires) 19,9 (1,1) 19,7 (0,6) 19,0 (0,8) 19,6 (0,8) 14,7 (0,8) 5,1 (0,4) 2,1 (0,7)
Ausztria 34,6 (1,1) 17,4 (0,5) 15,5 (0,8) 14,5 (1,0) 11,0 (0,4) 4,7 (0,2) 2,4 (0,3)
Belgium 32,0 (1,0) 22,5 (0,5) 15,2 (0,5) 13,3 (0,5) 9,8 (0,3) 4,2 (0,2) 3,2 (0,4)
Belgium (flamand) 28,5 (1,1) 23,9 (0,6) 15,1 (0,6) 14,1 (0,6) 10,2 (0,4) 4,8 (0,3) 3,9 (0,6)
Brazília 20,9 (1,1) 17,6 (0,6) 17,0 (0,7) 19,4 (0,9) 13,6 (0,5) 7,8 (0,5) 3,8 (0,5)
Bulgária 32,9 (1,4) 19,0 (0,6) 17,1 (0,7) 13,1 (0,6) 9,8 (0,4) 5,5 (0,3) 2,8 (0,3)
Chile 22,6 (1,0) 21,7 (0,7) 19,9 (0,7) 16,5 (0,7) 11,9 (0,4) 5,1 (0,3) 2,6 (0,5)
Ciprus 22,3 (1,1) 23,1 (0,8) 15,4 (0,7) 17,2 (1,0) 13,4 (0,8) 5,6 (0,3) 3,0 (0,6)
Csehország 39,6 (1,1) 21,5 (0,7) 15,6 (0,6) 8,2 (0,3) 8,3 (0,4) 3,5 (0,2) 3,3 (0,4)
Dánia 28,3 (1,1) 26,5 (0,8) 13,9 (0,6) 10,8 (0,6) 10,2 (0,4) 7,0 (0,5) 3,6 (0,5)
Dél-afrikai Köztársaság 27,4 (1,4) 20,0 (0,8) 20,5 (1,1) 13,1 (0,8) 10,4 (0,6) 6,2 (0,3) 2,8 (0,5)
Egyesült Államok 27,3 (3,3) 17,8 (1,3) 17,4 (1,4) 18,1 (2,0) 8,2 (0,8) 3,9 (0,7) 7,2 (1,2)
Egyesült Arab Emírségek 20,6 (0,5) 21,6 (0,5) 20,8 (0,5) 15,9 (0,4) 11,4 (0,2) 6,4 (0,2) 3,2 (0,2)
Észtország 25,6 (0,8) 27,3 (0,8) 14,8 (0,6) 12,3 (0,5) 9,4 (0,4) 6,3 (0,4) 4,3 (0,4)
Finnország 33,2 (1,2) 24,3 (0,7) 14,0 (0,6) 11,1 (0,6) 8,7 (0,4) 4,8 (0,3) 3,8 (0,4)
Franciaország 27,3 (0,8) 19,9 (0,7) 17,1 (0,5) 16,3 (0,6) 10,5 (0,4) 6,7 (0,4) 2,3 (0,4)
Grúzia 20,2 (0,7) 18,5 (0,6) 21,4 (0,6) 18,6 (0,7) 12,1 (0,4) 5,6 (0,3) 3,7 (0,4)
Hollandia 28,4 (1,2) 33,3 (1,2) 10,5 (0,6) 6,2 (0,5) 7,9 (0,4) 7,6 (0,5) 6,1 (0,8)
Horvátország 28,9 (1,3) 19,4 (0,9) 16,8 (0,6) 10,1 (0,6) 9,9 (0,6) 8,7 (0,4) 6,2 (0,5)
Izland 25,3 (1,3) 20,5 (0,8) 13,5 (0,9) 16,0 (0,9) 11,3 (0,7) 7,0 (0,4) 6,4 (1,1)
Izrael 23,0 (1,0) 17,9 (0,7) 20,2 (0,8) 17,9 (0,8) 11,8 (0,5) 6,3 (0,4) 3,0 (0,6)
Japán 23,0 (1,1) 20,3 (0,7) 22,5 (0,9) 11,3 (0,6) 10,0 (0,4) 8,4 (0,4) 4,4 (0,6)
Kanada (Alberta) 33,0 (5,4) 16,8 (1,4) 19,2 (3,1) 15,8 (2,0) 9,1 (0,9) 3,5 (0,3) 2,7 (0,7)
Kazahsztán 21,6 (0,8) 18,3 (0,6) 21,3 (0,8) 15,5 (0,6) 12,0 (0,4) 6,9 (0,4) 4,5 (0,4)
Kína (Sanghaj) 24,8 (0,9) 19,9 (0,7) 27,0 (0,8) 11,9 (0,6) 7,0 (0,3) 5,2 (0,3) 4,3 (0,5)
Kolumbia 33,3 (2,5) 17,7 (0,8) 16,2 (0,9) 12,4 (1,1) 10,4 (0,6) 7,5 (0,5) 2,5 (0,4)
Koreai Köztársaság 28,1 (1,9) 15,8 (0,7) 23,6 (1,4) 12,4 (0,9) 9,0 (0,4) 6,8 (0,4) 4,3 (0,5)
Lettország 27,9 (2,8) 19,8 (0,8) 14,5 (1,1) 15,0 (0,9) 11,4 (0,7) 6,8 (0,4) 4,7 (0,6)
Litvánia 27,8 (1,2) 22,3 (0,6) 17,0 (0,7) 12,2 (0,6) 9,4 (0,3) 6,6 (0,3) 4,7 (0,4)
Magyarország 33,6 (1,2) 21,5 (0,7) 15,4 (0,6) 11,9 (0,7) 9,3 (0,4) 5,0 (0,3) 3,3 (0,5)
Málta 28,3 (2,2) 23,2 (1,8) 17,6 (1,0) 15,6 (1,1) 11,3 (1,0) 3,0 (0,4) 1,1 (0,3)
Mexikó 26,9 (1,2) 18,1 (0,7) 17,8 (0,8) 17,2 (0,8) 12,8 (0,4) 5,4 (0,3) 1,8 (0,3)
Norvégia 39,1 (1,5) 22,9 (1,0) 10,5 (0,7) 9,8 (0,4) 7,3 (0,3) 7,3 (0,4) 3,1 (0,5)
Olaszország 29,4 (1,0) 19,3 (0,7) 17,6 (0,5) 10,0 (0,5) 13,7 (0,5) 8,7 (0,3) 1,2 (0,2)
Oroszország 38,6 (1,9) 19,5 (1,0) 13,3 (0,7) 10,5 (0,6) 9,5 (0,5) 5,4 (0,4) 3,4 (0,5)
Portugália 31,6 (1,0) 23,5 (0,8) 12,8 (0,5) 11,7 (0,4) 10,1 (0,4) 6,6 (0,3) 3,5 (0,4)
Románia 25,1 (1,3) 19,3 (0,6) 19,8 (0,8) 11,9 (0,5) 10,5 (0,5) 8,2 (0,3) 5,2 (0,5)
Spanyolország 23,4 (0,8) 22,1 (0,6) 17,6 (0,6) 13,4 (0,4) 13,6 (0,3) 6,1 (0,3) 3,7 (0,4)
Svédország 33,9 (1,2) 23,6 (1,0) 12,5 (0,6) 12,6 (0,8) 11,0 (1,0) 3,1 (0,2) 3,5 (0,7)
Szaúd-Arábia 29,2 (1,3) 19,3 (0,9) 20,4 (0,8) 13,5 (0,6) 9,2 (0,5) 5,4 (0,4) 2,9 (0,4)
Szingapúr 21,2 (0,8) 31,5 (0,8) 19,7 (0,7) 12,8 (0,5) 8,5 (0,4) 4,8 (0,2) 1,6 (0,2)
Szlovákia 31,7 (1,1) 21,2 (0,7) 16,8 (0,6) 11,7 (0,5) 9,9 (0,4) 5,5 (0,3) 3,2 (0,4)
Szlovénia 32,0 (1,4) 24,5 (0,8) 16,5 (0,7) 9,4 (0,6) 8,2 (0,4) 6,6 (0,3) 2,9 (0,3)
Tajvan 24,1 (0,9) 21,5 (0,7) 21,2 (0,6) 13,4 (0,5) 8,8 (0,3) 8,3 (0,4) 2,7 (0,4)
Törökország 29,5 (1,1) 15,1 (0,8) 14,7 (0,8) 16,9 (1,0) 13,9 (0,7) 5,1 (0,3) 4,8 (0,4)
Új-Zéland 29,5 (4,1) 17,5 (1,5) 18,7 (3,0) 17,9 (4,3) 9,7 (0,9) 4,5 (0,5) 2,4 (0,6)
Vietnam 25,6 (1,1) 22,1 (0,9) 25,0 (1,0) 12,1 (0,6) 7,2 (0,3) 4,8 (0,3) 3,1 (0,3)
OECD-átlag 29,5 (0,3) 21,3 (0,2) 16,3 (0,2) 13,2 (0,2) 10,3 (0,1) 5,8 (0,1) 3,6 (0,1)
EU-átlag 28,9 (0,3) 21,7 (0,2) 16,6 (0,2) 12,6 (0,2) 10,9 (0,1) 6,2 (0,1) 3,2 (0,1)
TALIS-átlag 28,0 (0,2) 21,1 (0,1) 17,5 (0,1) 13,6 (0,1) 10,4 (0,1) 5,9 (0,1) 3,5 (0,1)
Ausztrália+++ 33,5 (1,8) 25,0 (1,2) 11,2 (0,5) 11,9 (0,7) 10,1 (0,4) 6,2 (0,6) 2,0 (0,7)

Az intézményvezetők válaszai alapján.
* Idetartozik a szabályzatok és jelentések készítése, az iskola költségvetésének tervezése, az órarendkészítés, az osztályok kialakítása, a Minisztériumból vagy a regionális, helyi oktatásirányítási hatóságoktól érkező kérések megválaszolása.
** Idetartozik a stratégiai tervezés, a vezetési és irányítási feladatok, mint pl. az iskola fejlesztési terveinek elkészítése és a személyi kérdésekben való döntések (pl. a tanárok felvétele).
*** Idetartozik a helyi tanterv elkészítése, a tanítás, az óralátogatások, a tanulók értékelése, a tanárok mentorálása, a továbbképzéseken való részvétel.
+ Idetartozik a tanácsadás, a tanórán kívüli beszélgetések, a fegyelmi ügyek intézése.
++ Idetartozik a hivatalos és nem hivatalos kommunikáció minden formája.
+++ Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.2.31.
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20. ábra: Az intézményvezetők tanításra és a tanttervvel kapcsolatos tevékenységekre fordított ideje 
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Az intézményvezetők válaszai alapján.
Az ábra azt mutatja meg, hogy az intézményvezetők a teljes munkaidejük hány százalékát fordítják tanításra és a tantervvel kapcsolatos tevékenységekre. Ebbe beletartozik a helyi tanterv elkészítése, a tanítás, az óralátogatások, a tanulók 
értékelése, a tanárok mentorálása és a továbbképzéseken való részvétel.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.2.31.



intézményvezetők	és	iskolai	környezet 95

30. táblázat: Az osztályok létszáma az oktatási rendszerekben 
A kiválasztott osztályban tanulók száma*

Átlag Szórás Percentilis Különbség a 90. és  
a 10. decilis között

Tanuló S.H. S.D. S.H. 10. S.H. 50. S.H. 90. S.H. Kül. S.H.
Anglia 24,5 (0,3) 6,8 (0,3) 16,0 (0,7) 25,0 (0,6) 31,0 (0,0) 15,0 (0,7)
Argentína (Buenos Aires) 26,4 (0,6) 11,6 (0,6) 14,0 (1,0) 25,0 (0,8) 37,0 (1,1) 23,0 (1,4)
Ausztrália 23,4 (0,2) 7,0 (0,4) 15,0 (1,0) 24,0 (0,0) 30,0 (0,7) 15,0 (1,3)
Ausztria 20,6 (0,1) 5,3 (0,1) 14,0 (0,0) 22,0 (0,5) 26,0 (0,0) 12,0 (0,0)
Belgium 19,0 (0,2) 5,8 (0,1) 11,0 (0,6) 20,0 (0,3) 24,0 (0,0) 13,0 (0,6)
Belgium (flamand) 18,0 (0,2) 6,0 (0,2) 10,0 (0,0) 19,0 (1,0) 24,0 (0,0) 14,0 (0,0)
Brazília 29,9 (0,5) 10,8 (0,5) 16,0 (1,0) 30,0 (0,3) 40,0 (0,0) 24,0 (1,0)
Bulgária 20,8 (0,3) 6,3 (0,2) 11,0 (1,2) 22,0 (0,7) 28,0 (0,2) 17,0 (1,2)
Chile 33,1 (0,7) 13,8 (0,6) 18,0 (1,0) 32,0 (1,4) 45,0 (0,0) 27,0 (1,0)
Ciprus 21,2 (0,4) 7,8 (1,0) 12,0 (0,7) 22,0 (0,4) 25,0 (0,0) 13,0 (0,7)
Csehország 21,8 (0,2) 6,2 (0,1) 14,0 (0,0) 22,0 (0,0) 30,0 (0,0) 16,0 (0,0)
Dánia 22,2 (0,2) 4,8 (0,4) 17,0 (0,6) 22,0 (1,4) 26,0 (0,0) 9,0 (0,6)
Dél-afrikai Köztársaság 41,0 (1,0) 18,1 (0,8) 20,0 (2,6) 40,0 (1,1) 63,0 (2,8) 43,0 (3,6)
Egyesült Államok 27,7 (0,7) 16,0 (0,8) 12,0 (0,7) 25,0 (0,5) 45,0 (5,2) 33,0 (5,3)
Egyesült Arab Emírségek 28,2 (0,2) 12,8 (0,3) 17,0 (0,4) 27,0 (0,0) 35,0 (0,0) 18,0 (0,4)
Észtország 17,0 (0,2) 7,7 (0,2) 7,0 (0,0) 16,0 (1,2) 26,0 (0,0) 19,0 (0,0)
Finnország 18,1 (0,3) 9,2 (0,6) 10,0 (0,8) 18,0 (0,8) 24,0 (0,0) 14,0 (0,8)
Franciaország 26,0 (0,2) 4,6 (0,4) 21,0 (0,0) 26,0 (0,3) 30,0 (0,0) 9,0 (0,0)
Grúzia 16,7 (0,4) 9,8 (0,3) 5,0 (0,3) 15,0 (0,6) 30,0 (0,0) 25,0 (0,3)
Hollandia 24,4 (0,3) 5,4 (0,2) 17,0 (1,3) 25,0 (0,9) 30,0 (0,0) 13,0 (1,3)
Horvátország 18,6 (0,3) 6,3 (0,5) 11,0 (0,7) 20,0 (1,0) 25,0 (0,0) 14,0 (0,7)
Izland 20,4 (0,3) 11,1 (0,6) 10,0 (0,0) 19,0 (1,0) 31,0 (1,7) 21,0 (1,7)
Izrael 27,7 (0,3) 8,0 (0,3) 16,0 (1,4) 28,0 (0,9) 37,0 (0,4) 21,0 (1,4)
Japán 30,4 (0,3) 9,8 (0,3) 17,0 (2,0) 33,0 (0,0) 39,0 (1,3) 22,0 (2,2)
Kanada (Alberta) 23,7 (0,8) 8,0 (0,7) 11,0 (2,1) 25,0 (0,6) 31,0 (0,9) 20,0 (2,2)
Kazahsztán 18,1 (0,3) 8,0 (0,3) 8,0 (0,0) 18,0 (1,3) 27,0 (0,9) 19,0 (0,9)
Kína (Sanghaj) 34,8 (0,4) 11,8 (0,3) 21,0 (0,8) 35,0 (0,9) 48,0 (1,4) 27,0 (1,6)
Kolumbia 37,4 (0,6) 15,9 (0,9) 21,0 (1,9) 35,0 (0,6) 48,0 (3,2) 27,0 (4,1)
Koreai Köztársaság 26,2 (0,3) 7,9 (0,4) 18,0 (2,6) 28,0 (0,3) 33,0 (0,3) 15,0 (2,5)
Lettország 18,8 (0,3) 9,0 (0,3) 8,0 (1,1) 18,0 (0,4) 30,0 (0,9) 22,0 (1,2)
Litvánia 19,1 (0,3) 8,7 (0,4) 10,0 (1,0) 18,0 (0,3) 29,0 (0,8) 19,0 (1,3)
Magyarország 19,9 (0,3) 6,8 (0,3) 12,0 (0,0) 20,0 (0,8) 28,0 (0,4) 16,0 (0,4)
Málta 18,3 (0,4) 10,8 (0,8) 8,0 (1,4) 16,0 (1,2) 25,0 (0,0) 17,0 (1,4)
Mexikó 32,5 (0,6) 11,8 (0,4) 18,0 (1,4) 32,0 (1,4) 44,0 (1,2) 26,0 (1,4)
Norvégia 22,9 (0,4) 7,8 (0,5) 12,0 (1,5) 24,0 (0,0) 30,0 (1,1) 18,0 (2,1)
Olaszország 21,5 (0,2) 4,2 (0,1) 16,0 (0,9) 22,0 (0,0) 26,0 (0,0) 10,0 (0,9)
Oroszország 20,2 (0,5) 8,9 (0,4) 6,0 (1,5) 22,0 (1,3) 30,0 (0,6) 24,0 (1,7)
Portugália 22,2 (0,2) 5,7 (0,3) 16,0 (0,6) 22,0 (1,5) 29,0 (0,3) 13,0 (0,7)
Románia 21,7 (0,3) 6,9 (0,2) 14,0 (1,1) 21,0 (1,0) 30,0 (0,0) 16,0 (1,1)
Spanyolország 25,1 (0,3) 10,8 (0,7) 15,0 (0,0) 25,0 (0,3) 31,0 (0,8) 16,0 (0,8)
Svédország 22,7 (0,4) 12,4 (0,7) 11,0 (0,6) 22,0 (0,0) 30,0 (0,0) 19,0 (0,6)
Szaúd-Arábia 28,3 (0,6) 14,9 (0,6) 11,0 (1,4) 28,0 (0,6) 40,0 (2,2) 29,0 (2,9)
Szingapúr 32,8 (0,2) 12,2 (0,4) 18,0 (1,2) 36,0 (1,3) 40,0 (0,0) 22,0 (1,2)
Szlovákia 19,4 (0,1) 7,3 (0,3) 11,0 (0,3) 19,0 (0,0) 27,0 (0,3) 16,0 (0,4)
Szlovénia 19,1 (0,2) 5,2 (0,1) 12,0 (0,0) 20,0 (0,5) 25,0 (1,4) 13,0 (1,4)
Tajvan 25,2 (0,3) 9,8 (0,3) 8,0 (2,5) 27,0 (1,4) 31,0 (0,7) 23,0 (2,4)
Törökország 26,9 (0,3) 12,0 (0,4) 15,0 (0,9) 26,0 (0,0) 40,0 (0,3) 25,0 (0,9)
Új-Zéland 25,1 (0,4) 9,6 (0,8) 14,0 (0,6) 26,0 (0,0) 31,0 (1,3) 17,0 (1,3)
Vietnam 33,1 (0,4) 9,8 (0,4) 20,0 (1,7) 35,0 (0,3) 44,0 (0,9) 24,0 (2,0)
OECD-átlag 23,8 (0,1) 8,5 (0,1) 14,0 (0,2) 23,8 (0,1) 31,8 (0,2) 17,8 (0,3)
EU-átlag 23,0 (0,1) 6,6 (0,1) 15,5 (0,2) 23,2 (0,1) 28,9 (0,1) 13,4 (0,2)
TALIS-átlag 24,5 (0,1) 9,2 (0,1) 13,6 (0,2) 24,5 (0,1) 33,0 (0,2) 19,4 (0,2)

A tanárok válaszai alapján.
* A táblázatban szereplő adatok a kiválasztott osztályra vonatkoznak. A kiválasztott osztály az a konkrét 5–8. évfolyamos osztály, amelyet a tanár a kérdőív kitöltése előtti héten kedden 11 óra után elsőként tanított. Ha a tanár nem tanított  
 5–8. évfolyamos osztályt kedden, akkor azt az osztályt kellett kiválasztania, amelyet kedd után leghamarabb tanított.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.78.
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31. táblázat: Az iskolák személyzete és tanulói létszáma az oktatási rendszerekben 
A tanulók, a tantestület és a segédszemélyzet jellemzői az iskolában*

A tanulók összlétszáma  
az iskolában

A tanárok összlétszáma 
az iskolában Diák-tanár arány**

A tanárok és a pedagógiai 
munkát támogató  

szakemberek aránya***

A tanárok  
és az adminisztratív  

munkatársak aránya+

Átlag S.H. Átlag S.H. Átlag S.H. Átlag S.H. Átlag S.H.
Anglia 891,8 (26,4) 62,8 (2,0) 14,3 (0,3) 6,5 (0,9) 3,5 (0,1)
Argentína (Buenos Aires) 527,6 (35,1) 77,8 (4,9) 7,7 (0,5) 19,1 (3,2) 10,3 (1,3)
Ausztria 285,0 (5,9) 36,5 (0,8) 7,4 (0,1) 24,9 (0,8) 19,9 (1,0)
Belgium 669,9 (26,2) 85,1 (3,5) 8,0 (0,2) 32,2 (2,1) 11,8 (0,4)
Belgium (flamand) 599,4 (39,9) 74,8 (4,5) 8,0 (0,3) 31,5 (2,1) 9,6 (0,5)
Brazília 520,8 (22,1) 33,5 (1,5) 20,5 (4,9) 15,7 (1,5) 4,3 (0,2)
Bulgária 294,9 (8,5) 24,9 (0,5) 10,7 (0,3) 8,7 (0,7) 2,5 (0,1)
Chile 511,7 (25,1) 31,0 (1,3) 15,9 (0,4) 4,7 (0,6) 4,0 (0,2)
Ciprus 395,5 (19,5) 52,9 (1,7) 11,6 (4,5) 23,2 (2,3) 4,5 (0,2)
Csehország 394,9 (8,9) 28,9 (0,6) 13,8 (0,2) 8,8 (0,4) 5,4 (0,1)
Dánia 423,2 (16,0) 35,4 (1,4) 11,9 (0,3) 6,5 (0,6) 6,2 (0,2)
Dél-afrikai Köztársaság 598,3 (26,0) 21,4 (0,8) 31,0 (1,4) 15,5 (0,8) 3,5 (0,2)
Egyesült Államok 478,7 (65,6) 34,2 (3,9) 12,8 (0,9) 7,0 (0,7) 5,4 (0,3)
Egyesült Arab Emírségek 1072,7 (34,0) 77,1 (2,1) 13,4 (0,3) 12,5 (1,0) 6,3 (0,3)
Észtország 348,0 (9,9) 34,1 (0,6) 8,3 (0,2) 9,7 (0,4) 6,9 (0,2)
Finnország 389,2 (15,6) 36,6 (1,1) 10,2 (0,3) 6,7 (0,5) 12,3 (0,4)
Franciaország 546,5 (21,2) 39,1 (0,8) 13,5 (0,3) 5,8 (0,5) 6,8 (0,2)
Grúzia 267,6 (7,8) 30,1 (0,4) 7,1 (0,2) 21,0 (0,7) 6,3 (0,2)
Hollandia 1034,2 (47,1) 88,3 (4,0) 11,5 (0,2) 9,3 (0,7) 8,2 (0,3)
Horvátország 359,5 (10,4) 37,6 (1,0) 8,8 (0,2) 10,2 (0,6) 6,5 (0,3)
Izland 286,8 (13,2) 30,3 (1,0) 8,7 (0,2) 4,0 (0,3) 7,2 (0,3)
Izrael 490,1 (16,9) 49,9 (1,9) 12,2 (2,1) 8,2 (0,5) 4,3 (0,2)
Japán 338,8 (9,9) 25,3 (0,6) 12,3 (0,2) 10,3 (0,5) 6,1 (0,1)
Kanada (Alberta) 321,4 (53,7) 17,8 (2,9) 16,7 (0,7) 4,5 (0,6) 4,3 (0,2)
Kazahsztán 495,6 (19,3) 51,0 (1,4) 7,9 (0,2) 6,6 (0,6) 4,6 (0,2)
Kína (Sanghaj) 917,3 (38,9) 80,4 (2,8) 11,3 (0,4) 26,9 (2,3) 11,1 (1,2)
Kolumbia 968,7 (70,9) 40,9 (3,0) 23,2 (0,9) 25,1 (1,6) 7,8 (0,5)
Koreai Köztársaság 424,4 (18,3) 29,4 (1,0) 12,4 (0,4) 9,4 (0,6) 3,6 (0,2)
Lettország 313,5 (10,7) 35,1 (1,0) 7,7 (0,3) 7,8 (0,5) 6,3 (0,6)
Litvánia 338,6 (13,3) 41,0 (1,1) 7,7 (0,2) 11,3 (0,7) 6,4 (0,2)
Magyarország 333,7 (16,0) 34,7 (1,8) 10,6 (0,6) 16,5 (0,9) 6,7 (0,3)
Málta 438,6 (26,7) 63,0 (2,9) 7,3 (0,4) 8,1 (2,0) 7,0 (0,3)
Mexikó 412,4 (20,5) 24,7 (0,8) 17,0 (1,4) 12,0 (0,7) 3,9 (0,1)
Norvégia 222,9 (12,5) 26,3 (1,2) 7,9 (0,2) 6,0 (0,4) 5,9 (0,2)
Olaszország a a 58,4 (2,1) a a 35,7 (2,7) 8,1 (0,4)
Oroszország 450,8 (24,6) 32,9 (1,4) 11,1 (0,4) 8,3 (0,6) 5,2 (0,2)
Portugália 880,1 (38,4) 98,8 (4,0) 9,1 (0,2) 10,0 (2,0) 9,3 (0,5)
Románia 471,0 (12,6) 33,8 (0,9) 13,6 (0,3) 21,4 (1,0) 8,5 (0,2)
Spanyolország 617,2 (24,5) 51,2 (1,9) 12,5 (0,9) 20,2 (1,0) 6,1 (0,2)
Svédország 323,0 (39,8) 30,5 (3,3) 9,7 (0,9) 4,6 (0,5) 8,8 (0,9)
Szaúd-Arábia 203,8 (7,3) 18,8 (0,8) 12,5 (1,6) 15,9 (0,9) 4,7 (0,3)
Szingapúr 1128,1 (51,3) 98,4 (4,0) 11,6 (0,2) 15,8 (1,5) 2,5 (0,1)
Szlovákia 305,5 (7,6) 23,5 (0,5) 12,4 (0,2) 13,4 (0,6) 3,6 (0,2)
Szlovénia 396,8 (9,1) 40,3 (0,9) 9,6 (0,2) 14,6 (0,9) 8,6 (0,2)
Tajvan 902,5 (29,6) 66,6 (1,9) 13,2 (0,7) 22,1 (1,5) 2,8 (0,1)
Törökország 388,0 (18,2) 23,2 (0,7) 17,3 (1,6) 18,6 (0,8) 7,3 (0,2)
Új-Zéland 313,8 (31,0) 20,3 (1,9) 15,7 (0,7) 3,4 (0,3) 2,9 (0,2)
Vietnam 485,7 (17,0) 26,9 (0,8) 23,9 (3,5) 21,0 (0,9) 7,3 (0,3)
OECD-átlag 470,6 (5,4) 40,4 (0,4) 12,1 (0,1) 11,9 (0,2) 6,9 (0,1)
EU-átlag 518,9 (6,5) 45,4 (0,5) 11,9 (0,2) 15,7 (0,4) 7,1 (0,1)
TALIS-átlag 503,9 (4,1) 43,4 (0,3) 12,5 (0,2) 13,4 (0,2) 6,5 (0,1)
Ausztrália++ 791,1 (48,7) 64,8 (4,1) 12,2 (0,3) 7,0 (0,6) 3,8 (0,1)

Az intézményvezetők válaszai alapján.
* Magyarországon a mintaválasztási egység a feladatellátási hely volt, ezért a táblázatban Magyarország esetében a feladatellátási helyek jellemzői jelennek meg.
** A diák-tanár arány azt mutatja meg, hogy egy tanárra átlagosan hány tanuló jut az iskolában. A diák-tanár arányt az intézményvezetői kérdőívből származó válaszok felhasználásával számítottuk ki. A számítás során az egyes országok 
 intézményein belül számítottuk ki a diák-tanár arányt, majd az arányszámokat átlagoltuk, ezért a táblázatban szereplő arányszámok eltérhetnek attól, ami a táblázat második és harmadik oszlopában szereplő számok elosztásával jönne ki.
*** Ez az arányszám azt mutatja meg, hogy egy pedagógiai munkát támogató szakemberre átlagosan hány tanár jut az iskolában. A pedagógiai munkát támogató szakemberek közé tartoznak a pedagógiai asszisztensek vagy más,  
 nem pedagógiai munkát végző szakemberek, akik támogatják és segítik a pedagógusok oktató tevékenységét (oktatási szakértők, oktatásimédia-szakértők, pszichológusok, védőnők).
+ Ez az arányszám azt mutatja meg, hogy egy adminisztratív munkát végző személyre átlagosan hány tanár jut az iskolában. Az adminisztratív munkatársak közé tartoznak a portások, az iskolatitkárok és az ügyintéző asszisztensek.
++ Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek.
a Nem áll rendelkezésre adat.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.74.
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21. ábra: Az iskolák tanulói összetétele az OECD-országokban 
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Az intézményvezetők válaszai alapján.
Az ábra azon tanárok arányát mutatja, akik az adott tanulói összetételű iskolákban dolgoznak.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.25.
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32. táblázat: Az iskolák tanulói összetétele 
Azon tanárok aránya, akik az alábbi tanulói összetételű iskolában* dolgoznak

A tanulók több mint 10%-a 
nem anyanyelvi szinten 

beszéli az ország nyelvét

A tanulók több mint 10%-a 
sajátos nevelési igényű**

A tanulók több mint 30%-a 
szocioökonómiailag 
hátrányos helyzetű  
háztartásban él***

A tanulók több mint 10%-a 
bevándorló vagy migráns 

hátterű+

A tanulók  
legalább 1%-a  

menekült++

% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 41,4 (4,3) 53,8 (4,1) 26,1 (2,5) 25,4 (3,2) 55,0 (4,4)
Argentína (Buenos Aires) 7,9 (3,5) 4,5 (2,5) 14,2 (3,3) 33,7 (5,4) 8,3 (2,3)
Ausztria 50,6 (3,1) 9,9 (1,7) 20,6 (2,4) 48,3 (3,1) 74,0 (2,7)
Belgium 37,4 (3,2) 42,7 (3,2) 18,5 (2,5) 39,1 (3,3) 57,1 (3,4)
Belgium (flamand) 45,1 (4,1) 51,4 (4,2) 12,4 (2,6) 38,5 (4,2) 54,8 (4,1)
Brazília 0,7 (0,7) 9,8 (2,1) 41,5 (3,7) 1,5 (0,8) 2,0 (1,3)
Bulgária 42,8 (3,0) 4,6 (1,4) 23,1 (2,5) 0,0 (0,0) 3,1 (1,3)
Chile 2,7 (1,3) 54,4 (4,0) 57,0 (3,8) 8,0 (2,0) 4,8 (1,8)
Ciprus 41,2 (5,7) 15,6 (4,0) 5,0 (2,0) 22,8 (4,5) 65,3 (4,5)
Csehország 2,5 (1,0) 37,1 (3,1) 1,5 (0,8) 0,8 (0,5) 4,0 (1,3)
Dánia 27,6 (4,2) 32,1 (4,3) 7,1 (1,9) 25,1 (3,3) 62,9 (3,7)
Dél-afrikai Köztársaság 60,2 (4,3) 16,5 (3,9) 71,1 (3,7) 11,2 (2,6) 19,6 (3,7)
Egyesült Államok 23,5 (4,4) 65,4 (4,8) 62,3 (5,6) a a 37,8 (5,2)
Egyesült Arab Emírségek 47,4 (0,2) 13,2 (0,1) 7,2 (0,1) 27,8 (0,2) 11,0 (0,1)
Észtország 13,3 (3,1) 29,8 (3,8) 4,2 (1,2) 0,9 (0,5) 8,5 (2,0)
Finnország 18,2 (3,1) 31,1 (4,5) 2,9 (1,5) 17,1 (3,0) 51,2 (4,6)
Franciaország 15,9 (2,7) 42,4 (3,9) 41,6 (3,0) 32,3 (3,2) 44,1 (3,8)
Grúzia 9,1 (2,2) 1,0 (0,7) 7,4 (2,0) 1,7 (1,0) 36,8 (3,6)
Hollandia 25,1 (6,1) 50,6 (5,9) 7,1 (3,8) 15,3 (3,5) 71,7 (6,1)
Horvátország 10,7 (1,9) 10,7 (2,4) 10,8 (2,9) 0,0 (0,0) 2,1 (1,0)
Izland 33,1 (0,3) 56,5 (0,3) 1,3 (0,1) 28,3 (0,2) 27,3 (0,2)
Izrael 24,6 (3,7) 38,7 (5,2) 35,0 (4,1) 13,6 (3,4) 8,4 (2,2)
Japán 2,0 (1,0) 8,5 (2,1) 7,5 (2,0) 0,9 (0,6) 0,0 (0,0)
Kanada (Alberta) 50,2 (4,7) 45,6 (5,5) 11,0 (3,6) 45,2 (5,3) 46,1 (4,7)
Kazahsztán 17,9 (3,3) 0,8 (0,5) 9,6 (1,8) 4,6 (1,9) 0,7 (0,7)
Kína (Sanghaj) 0,5 (0,5) 1,3 (0,8) 4,6 (1,2) 0,3 (0,3) 0,0 (0,0)
Kolumbia 3,6 (2,0) 8,6 (2,6) 76,2 (3,6) 3,5 (1,6) 24,5 (4,2)
Koreai Köztársaság 1,2 (0,8) 1,3 (1,0) 4,5 (1,7) 0,0 (0,0) 2,5 (1,2)
Lettország 23,0 (3,7) 9,5 (2,4) 6,8 (1,8) 1,3 (1,3) 0,5 (0,5)
Litvánia 5,8 (1,7) 23,9 (3,1) 7,9 (2,1) 0,0 (0,0) 2,2 (1,4)
Magyarország 1,2 (0,9) 21,8 (3,2) 20,0 (2,7) 0,0 (0,0) 1,9 (0,9)
Málta 18,7 (7,9) 38,6 (8,4) 1,3 (1,2) 10,4 (6,9) 49,7 (7,5)
Mexikó 2,9 (1,2) 6,6 (2,2) 40,6 (3,5) 4,9 (1,8) 2,8 (1,1)
Norvégia 22,0 (3,1) 42,7 (4,0) 3,3 (1,5) 24,9 (3,6) 68,7 (3,6)
Olaszország 31,1 (3,4) 41,0 (4,2) 7,8 (2,0) 35,0 (3,2) 15,4 (3,0)
Oroszország 12,4 (2,7) 2,3 (1,5) 1,9 (1,4) 4,1 (1,9) 12,4 (2,6)
Portugália 7,2 (1,7) 33,0 (3,4) 52,5 (3,6) 14,0 (2,4) 13,7 (2,5)
Románia 8,5 (2,3) 4,3 (1,8) 19,9 (3,0) 0,2 (0,2) 0,8 (0,6)
Spanyolország 21,5 (3,3) 17,3 (3,2) 9,1 (3,1) 26,3 (3,1) 12,6 (2,0)
Svédország 55,1 (0,2) 52,5 (0,2) 15,8 (0,1) 51,7 (0,2) 84,2 (0,2)
Szaúd-Arábia 3,9 (1,4) 1,7 (1,1) 12,7 (3,3) 6,6 (1,8) 29,5 (3,5)
Szingapúr 81,8 (0,1) 13,8 (0,1) 4,7 (0,0) 38,4 (0,1) 0,0 (0,0)
Szlovákia 11,4 (0,2) 17,7 (0,2) 5,2 (0,1) 1,0 (0,0) 0,5 (0,0)
Szlovénia 13,5 (3,5) 26,7 (4,3) 3,6 (1,9) 4,0 (2,1) 7,8 (3,0)
Tajvan 24,2 (2,9) 6,4 (1,6) 12,6 (2,1) 36,8 (3,2) 4,9 (1,8)
Törökország 20,7 (0,2) 6,1 (0,1) 20,6 (0,2) 10,3 (0,1) 48,0 (0,2)
Új-Zéland 29,0 (3,2) 18,5 (3,7) 19,2 (3,0) 27,7 (4,2) 48,6 (4,3)
Vietnam 22,4 (2,9) 2,8 (1,2) 7,7 (1,9) 0,6 (0,6) 1,2 (0,8)
OECD-átlag 20,6 (0,5) 30,9 (0,6) 19,9 (0,5) 17,4 (0,5) 29,6 (0,5)
EU-átlag 24,9 (1,1) 34,0 (1,2) 19,1 (0,9) 23,8 (1,0) 31,9 (1,1)
TALIS-átlag 21,9 (0,4) 22,9 (0,5) 18,1 (0,4) 15,3 (0,4) 24,1 (0,4)
Ausztrália+++ 36,0 (0,1) 36,1 (0,1) 24,7 (0,1) 41,1 (0,1) 62,1 (0,1)

Az intézményvezetők válaszai alapján.
* Magyarországon a mintaválasztási egység a feladatellátási hely volt, ezért a táblázatban Magyarország esetében a feladatellátási helyek jellemzői jelennek meg.
** „Sajátos nevelési igényű” az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői vélemény alapján értelmi, testi vagy érzelmi fogyatékos. Az ilyen tanulók oktatásához gyakran kiegészítő (személyi, tantervi, tankönyvi, gazdasági)  
 erőforrásokat biztosítanak.
*** A „szocioökonómiailag hátrányos helyzetű háztartás” olyan háztartást jelent, amely nélkülözi az olyan alapvető életlehetőségeket és szükségleteket, mint a megfelelő lakhatás, táplálkozás vagy egészségügyi ellátás.
+ A „bevándorló tanuló” olyan tanulót jelent, aki nem az országban született. A „migráns hátterű tanulónak” egyik szülője sem az országban született.
++ A „menekült” olyan személy, aki jogi státuszától függetlenül háború, politikai elnyomás, vallási üldöztetés vagy természeti katasztrófa elől menekült egy másik országba.
+++ Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek.
a Nem áll rendelkezésre adat.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.25.



intézményvezetők	és	iskolai	környezet 99

22. ábra: Azon tanárok aránya, akiknek az iskolájában a sajátos nevelési igényű tanulók aránya legalább 10% 
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Az intézményvezetők válaszai alapján.
Az ábra azoknak a tanároknak az arányát mutatja, akik olyan iskolában dolgoznak, ahol a sajátos nevelési igényű tanulók aránya legalább 10%.
„Sajátos nevelési igényű” az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői vélemény alapján értelmi, testi vagy érzelmi fogyatékos. Az ilyen tanulók oktatásához gyakran kiegészítő (személyi, tantervi, tankönyvi, gazdasági) erőforrásokat 
biztosítanak.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.25.
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23. ábra: Azon tanárok aránya, akik az adott, szocioökonómiailag hátrányos helyzetű háztartásokban élő 
tanulói aránnyal rendelkező iskolában dolgoznak 

0 20 40 60 80 100%

Portugália

Franciaország

Anglia

Ciprus

Magyarország

Belgium

Bulgária

Ausztria

Románia

EU-átlag

Svédország

Litvánia

Finnország

Szlovénia

Horvátország

Dánia

Szlovákia

Hollandia

Lettország

Spanyolország

Csehország

Észtország

Olaszország

Málta

Nincs ilyen tanuló

1–10%

11–30%

31–60%

Több mint 60%

A szocioökonómiailag
hátrányos helyzetű
háztartásokban
élő tanulók aránya
az iskolában  

Az intézményvezetők válaszai alapján.
Az országok az 1–10%-nyi, szocioökonómiailag hátrányos helyzetű tanulóval rendelkező iskolákban tanító tanárok aránya szerinti csökkenő sorrendben szerepelnek az ábrán.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, saját számítások.
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33. táblázat: A tanítást-tanulást hátráltató tényezők 
Azon intézményvezetők aránya, akik szerint az alábbi tényezők közepes vagy  

nagymértékben akadályozzák a minőségi oktatás biztosítását az iskolában

Szakképzett tanárok 
hiánya

A sajátos nevelési igényű 
tanulók oktatásához értő 

tanárok hiánya
Szakoktatók hiánya Hiányos vagy nem  

megfelelő tananyagok* 

Hiányos vagy nem  
megfelelő digitális  

eszközök a tanításhoz**
% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.

Anglia 37,6 (5,2) 23,1 (3,9) 17,3 (3,6) 13,3 (2,7) 14,5 (2,7)
Argentína (Buenos Aires) 12,7 (3,5) 18,3 (3,7) 14,9 (3,6) 21,5 (3,8) 38,7 (3,7)
Ausztria 4,4 (1,5) 13,6 (2,2) 4,7 (1,5) 0,6 (0,4) 17,8 (2,8)
Belgium 46,5 (3,4) 55,6 (3,2) 33,8 (3,6) 15,1 (2,3) 29,0 (3,1)
Belgium (flamand) 34,2 (4,4) 39,4 (4,1) 28,0 (4,4) 5,2 (2,1) 16,1 (2,8)
Brazília 40,4 (3,2) 59,6 (3,8) 44,7 (3,8) 38,1 (3,5) 59,0 (3,7)
Bulgária 9,4 (2,1) 17,7 (2,7) 11,5 (2,5) 9,2 (2,5) 25,6 (3,4)
Chile 17,8 (3,3) 26,6 (3,4) 7,3 (1,7) 7,6 (2,1) 13,3 (2,7)
Ciprus 6,3 (1,7) 19,4 (3,7) 15,1 (4,1) 3,6 (2,2) 11,1 (3,0)
Csehország 18,2 (2,3) 30,0 (3,1) 4,9 (1,4) 3,0 (1,3) 23,5 (3,2)
Dánia 22,4 (4,1) 33,0 (4,7) 24,8 (4,2) 11,8 (2,9) 12,7 (2,8)
Dél-afrikai Köztársaság 21,7 (4,3) 53,4 (4,7) 47,8 (4,8) 44,4 (4,5) 64,6 (4,0)
Egyesült Államok 23,7 (9,8) 27,8 (10,1) 27,4 (10,4) 8,9 (2,8) 19,3 (9,2)
Egyesült Arab Emírségek 40,8 (2,2) 41,7 (2,2) 29,9 (2,2) 21,5 (2,0) 30,9 (1,9)
Észtország 17,7 (2,9) 47,0 (3,9) 3,7 (1,4) 6,8 (1,9) 11,9 (2,4)
Finnország 2,1 (1,2) 14,8 (3,0) 0,6 (0,6) 3,7 (1,5) 20,4 (3,4)
Franciaország 36,2 (3,9) 70,5 (3,7) 13,5 (3,1) 21,4 (3,4) 29,8 (3,3)
Grúzia 12,5 (2,7) 13,9 (3,0) 12,9 (2,4) 15,8 (2,9) 29,5 (3,6)
Hollandia 20,5 (3,5) 20,5 (3,9) 8,5 (2,4) 4,3 (1,9) 16,2 (3,5)
Horvátország 8,9 (3,8) 24,7 (4,5) 5,3 (2,9) 8,5 (3,5) 25,2 (4,8)
Izland 6,5 (2,6) 12,9 (3,4) 15,1 (3,7) 5,4 (2,4) 5,4 (2,4)
Izrael 37,4 (4,1) 40,7 (4,2) 35,2 (3,9) 14,9 (2,9) 39,8 (3,9)
Japán 30,2 (3,7) 43,6 (3,7) 17,9 (3,2) 3,0 (1,8) 34,0 (4,1)
Kanada (Alberta) 6,8 (2,5) 13,6 (3,4) 9,1 (2,9) 4,1 (2,2) 12,1 (4,4)
Kazahsztán 26,4 (3,4) 17,3 (3,4) 20,8 (3,3) 20,5 (2,9) 44,8 (3,9)
Kína (Sanghaj) 8,9 (2,3) 19,7 (3,9) 16,7 (3,0) 2,8 (1,5) 9,9 (2,3)
Kolumbia 52,6 (5,3) 68,0 (6,0) 50,9 (5,9) 64,2 (5,7) 63,9 (5,3)
Koreai Köztársaság 11,0 (2,8) 20,1 (3,4) 29,4 (4,2) 10,0 (3,0) 24,3 (3,8)
Lettország 22,9 (2,2) 26,0 (3,9) 2,3 (1,0) 11,3 (3,8) 41,3 (4,7)
Litvánia 11,8 (2,4) 19,9 (3,3) 5,5 (2,5) 10,7 (2,5) 29,8 (4,1)
Magyarország 29,2 (3,4) 35,2 (4,0) 1,8 (1,0) 20,2 (3,2) 36,1 (3,9)
Málta 18,0 (4,5) 28,6 (4,9) 23,1 (5,6) 3,7 (2,6) 5,9 (3,1)
Mexikó 18,5 (3,1) 34,2 (3,7) 18,6 (2,9) 15,5 (2,6) 44,4 (3,1)
Norvégia 3,6 (1,8) 17,7 (3,4) 2,0 (1,5) 4,2 (1,8) 10,7 (2,8)
Olaszország 41,1 (3,2) 47,5 (4,2) 29,9 (3,4) 21,0 (3,4) 30,9 (3,8)
Oroszország 18,3 (4,7) 10,7 (3,4) 15,8 (4,3) 3,8 (1,6) 31,7 (4,7)
Portugália 32,1 (3,3) 47,5 (3,6) 29,9 (3,4) 16,5 (2,8) 55,4 (3,5)
Románia 32,6 (4,7) 45,1 (4,6) 33,4 (4,1) 41,5 (5,1) 49,8 (4,8)
Spanyolország 5,8 (1,4) 24,5 (3,0) 12,2 (3,2) 11,0 (2,0) 20,7 (3,1)
Svédország 13,4 (3,3) 30,4 (9,3) a a 4,4 (2,2) 10,3 (2,9)
Szaúd-Arábia 61,8 (4,0) 51,5 (4,0) 46,2 (4,5) 39,9 (4,4) 61,0 (4,1)
Szingapúr 3,8 (2,0) 16,9 (2,7) 6,9 (2,4) 0,5 (0,5) 1,6 (0,9)
Szlovákia 8,2 (2,4) 29,6 (3,9) 10,8 (2,5) 44,6 (4,2) 24,9 (3,6)
Szlovénia 1,1 (1,1) 28,2 (4,0) 1,1 (1,1) 1,8 (1,3) 4,2 (2,2)
Tajvan 6,9 (2,4) 4,6 (2,4) 21,1 (3,4) 4,8 (1,7) 11,7 (2,4)
Törökország 22,4 (3,9) 36,8 (4,5) 14,8 (3,7) 19,9 (3,4) 22,0 (3,5)
Új-Zéland 28,5 (8,0) 24,5 (6,8) 20,1 (6,2) 6,9 (2,9) 18,0 (4,5)
Vietnam 85,7 (3,1) 58,0 (3,8) 54,7 (4,1) 67,5 (3,9) 81,7 (3,0)
OECD-átlag 21,0 (0,7) 32,1 (0,8) 15,6 (0,7) 12,9 (0,5) 24,6 (0,7)
EU-átlag 24,6 (1,0) 37,8 (1,1) 16,4 (1,0) 17,2 (0,9) 27,4 (1,0)
TALIS-átlag 22,2 (0,5) 31,2 (0,6) 19,0 (0,5) 15,6 (0,4) 28,1 (0,5)
Ausztrália++ 15,5 (3,0) 17,8 (3,2) 16,9 (5,3) 5,8 (2,7) 11,7 (3,9)

* Például tankönyvek.
** Például szoftverek, számítógépek, táblagépek, interaktív táblák.
++ Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek.
a Nem áll rendelkezésre adat.

A táblázat a következő oldalon folytatódik.
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Azon intézményvezetők aránya, akik szerint az alábbi tényezők közepes vagy  
nagymértékben akadályozzák a minőségi oktatás biztosítását az iskolában

Nem megfelelő  
internet-hozzáférés

Hiányos vagy nem 
megfelelő könyvtári 

felszereltség

A pedagógusok  
munkáját segítő  

szakemberek hiánya

Hiányos vagy  
nem megfelelő termek  

a tanításhoz***

Hiányos vagy  
nem megfelelő  
infrastruktúra+

% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 8,5 (2,4) 10,7 (2,9) 14,8 (3,6) 16,3 (4,3) 19,8 (3,6)
Argentína (Buenos Aires) 40,7 (3,2) 21,4 (3,5) 20,9 (3,7) 32,1 (3,9) 30,8 (3,8)
Ausztria 18,5 (3,0) 8,1 (2,0) 46,6 (3,3) 25,8 (3,3) 23,4 (3,3)
Belgium 22,4 (2,9) 23,7 (2,3) 43,7 (3,2) 42,9 (3,8) 37,0 (3,3)
Belgium (flamand) 8,2 (2,3) 10,9 (1,9) 31,1 (4,2) 35,0 (4,3) 30,5 (3,5)
Brazília 64,0 (4,1) 50,7 (4,0) 54,5 (4,2) 42,0 (3,7) 53,3 (3,9)
Bulgária 10,1 (2,5) 14,9 (3,1) 6,0 (2,0) 9,7 (2,4) 15,7 (2,9)
Chile 22,1 (3,5) 12,0 (2,6) 17,5 (3,0) 19,2 (3,3) 21,8 (3,5)
Ciprus 7,7 (2,6) 11,7 (2,6) 12,7 (3,4) 13,4 (2,9) 9,7 (3,3)
Csehország 6,5 (1,9) 9,1 (2,0) 35,8 (3,5) 26,0 (3,4) 22,8 (3,2)
Dánia 11,0 (2,7) 8,6 (2,7) 33,0 (3,9) 27,2 (4,1) 24,6 (3,5)
Dél-afrikai Köztársaság 62,5 (4,0) 70,1 (4,6) 60,3 (4,8) 40,8 (4,6) 55,7 (4,8)
Egyesült Államok 16,6 (10,1) 6,7 (3,4) 22,0 (6,8) 10,1 (3,4) 8,2 (2,8)
Egyesült Arab Emírségek 28,2 (1,8) 21,6 (2,2) 28,7 (1,9) 29,5 (2,0) 27,6 (2,0)
Észtország 17,1 (2,8) 4,8 (1,6) 40,1 (3,6) 23,9 (3,1) 20,8 (3,1)
Finnország 4,2 (1,6) 8,8 (2,4) 24,9 (3,4) 20,0 (3,4) 16,3 (3,1)
Franciaország 27,9 (3,9) 11,9 (2,4) 45,6 (4,1) 31,2 (3,5) 25,4 (3,6)
Grúzia 17,2 (2,7) 19,1 (3,2) 21,1 (3,5) 19,5 (3,5) 26,3 (4,0)
Hollandia 6,0 (2,2) 0,9 (0,9) 5,1 (2,1) 12,0 (3,2) 16,2 (3,5)
Horvátország 11,5 (3,4) 12,6 (3,2) 17,7 (4,5) 29,5 (4,8) 12,7 (2,6)
Izland 3,2 (1,9) 3,3 (1,9) 3,3 (1,9) 14,0 (3,4) 12,9 (2,6)
Izrael 33,6 (4,2) 27,3 (4,2) 43,3 (4,1) 50,1 (4,1) 38,9 (4,1)
Japán 27,0 (3,7) 18,6 (3,5) 46,3 (4,0) 31,0 (3,7) 37,0 (3,8)
Kanada (Alberta) 19,1 (13,7) 4,6 (2,3) 16,9 (4,7) 30,9 (12,4) 29,4 (12,7)
Kazahsztán 38,7 (4,0) 25,1 (3,4) 16,1 (3,2) 33,1 (3,2) 34,9 (3,9)
Kína (Sanghaj) 7,3 (2,2) 3,7 (1,7) 8,0 (2,3) 20,9 (3,1) 17,6 (2,9)
Kolumbia 72,7 (4,5) 64,8 (5,5) 68,1 (5,0) 64,5 (4,5) 70,0 (4,7)
Koreai Köztársaság 15,2 (3,5) 22,4 (3,9) 37,0 (4,2) 28,9 (4,2) 20,3 (3,5)
Lettország 8,7 (3,1) 5,6 (2,1) 34,3 (6,2) 12,3 (2,0) 11,1 (2,3)
Litvánia 6,2 (2,3) 12,9 (3,5) 7,2 (1,8) 27,8 (3,3) 24,9 (3,4)
Magyarország 25,0 (3,9) 21,4 (2,9) 41,8 (3,9) 26,2 (3,6) 33,2 (3,7)
Málta 7,3 (3,4) 5,9 (3,4) 19,0 (5,1) 24,9 (5,5) 13,2 (4,8)
Mexikó 53,4 (3,6) 37,5 (3,3) 38,1 (3,3) 22,6 (3,1) 33,7 (3,0)
Norvégia 9,8 (2,9) 13,1 (3,2) 10,0 (2,9) 6,7 (2,0) 16,1 (3,2)
Olaszország 42,9 (3,8) 36,2 (3,8) 71,6 (3,2) 43,1 (4,1) 51,8 (3,3)
Oroszország 22,1 (4,5) 12,0 (3,9) 6,3 (2,3) 20,1 (2,6) 13,4 (2,8)
Portugália 37,2 (3,4) 31,0 (3,1) 73,2 (2,6) 31,4 (3,1) 49,9 (3,2)
Románia 36,2 (4,9) 37,7 (4,6) 35,7 (4,7) 44,3 (4,6) 39,8 (4,7)
Spanyolország 19,4 (2,5) 12,6 (2,6) 42,0 (3,7) 17,3 (2,2) 17,4 (2,4)
Svédország 4,6 (2,1) 4,7 (1,7) 8,9 (2,7) 13,8 (3,2) 15,8 (3,6)
Szaúd-Arábia 74,6 (3,8) 50,7 (4,2) 63,2 (4,1) 47,9 (4,3) 62,7 (4,3)
Szingapúr 2,1 (1,0) 1,6 (0,9) 6,4 (2,3) 7,6 (3,3) 5,9 (2,2)
Szlovákia 12,1 (2,8) 17,0 (3,3) 30,1 (3,7) 18,2 (3,5) 21,5 (3,0)
Szlovénia 1,8 (1,3) 2,9 (2,0) 9,5 (2,3) 11,6 (2,8) 2,8 (1,4)
Tajvan 3,1 (1,8) 5,0 (2,0) 21,6 (3,1) 11,8 (2,7) 8,2 (2,0)
Törökország 20,3 (4,0) 29,7 (3,7) 46,8 (4,7) 26,2 (4,1) 26,1 (4,3)
Új-Zéland 3,0 (2,2) 4,0 (1,8) 21,5 (6,8) 19,8 (3,8) 16,6 (4,2)
Vietnam 66,4 (3,9) 71,6 (3,6) 72,2 (3,9) 72,1 (3,9) 78,9 (3,4)
OECD-átlag 19,2 (0,8) 15,8 (0,5) 32,6 (0,7) 25,0 (0,7) 25,5 (0,7)
EU-átlag 21,7 (1,0) 17,8 (0,9) 38,4 (1,1) 27,3 (1,0) 27,6 (1,0)
TALIS-átlag 22,9 (0,6) 19,4 (0,5) 30,8 (0,6) 26,6 (0,6) 27,1 (0,6)
Ausztrália++ 11,6 (3,4) 7,1 (2,1) 6,6 (1,7) 11,1 (2,3) 14,1 (3,3)

*** Például tantermek.
+ Például tantermi bútorok, iskolaépület, fűtés/légkondicionálás, világítás.
++ Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek. A táblázat a következő oldalon folytatódik.
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Azon intézményvezetők aránya, akik szerint az alábbi tényezők közepes vagy  
nagymértékben akadályozzák a minőségi oktatás biztosítását az iskolában

Olyan tanárok hiánya, 
akik multikulturális vagy 

többnyelvű  
környezetben képesek 

tanítani

Olyan tanárok hiánya,  
akik a szocio- 

ökonómiailag hátrányos 
helyzetű háztartásból 

származó diákokat  
képesek tanítani

A szakmai készségek 
fejlesztéséhez  

szükséges tanagyagok és 
felszerelések hiánya vagy 

nem megfelelő volta

Az oktatással kapcsolatos 
döntésekre fordítandó idő 
hiánya vagy elégtelensége

A tanulókra fordítandó  
idő hiánya vagy  
elégtelensége

% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 7,3 (2,6) 11,1 (3,0) 12,2 (3,0) 14,4 (4,1) 11,7 (2,8)
Argentína (Buenos Aires) 9,1 (2,8) 7,7 (2,3) 22,7 (3,5) 27,0 (3,5) 14,8 (3,1)
Ausztria 13,6 (2,5) 13,1 (2,4) 3,5 (1,4) 39,8 (3,3) 29,8 (2,9)
Belgium 28,6 (2,7) 26,1 (2,9) 22,6 (3,1) 58,3 (2,9) 44,7 (3,1)
Belgium (flamand) 26,7 (3,5) 18,3 (3,0) 15,5 (3,0) 44,4 (4,1) 28,4 (3,9)
Brazília 54,5 (4,0) 49,9 (3,8) 58,1 (3,8) 49,0 (4,2) 38,0 (3,7)
Bulgária 9,3 (2,1) 10,7 (2,4) 8,3 (2,2) 9,6 (1,9) 15,3 (2,7)
Chile 22,1 (3,4) 16,8 (3,3) 18,9 (2,9) 22,9 (3,3) 17,1 (3,2)
Ciprus 12,7 (3,1) 9,1 (2,7) 10,1 (2,9) 20,4 (3,9) 11,7 (3,3)
Csehország 19,1 (2,8) 4,6 (1,4) 18,6 (2,8) 33,6 (3,1) 14,1 (2,4)
Dánia 14,8 (3,0) 15,2 (3,0) 24,4 (3,9) 40,1 (4,4) 27,4 (4,2)
Dél-afrikai Köztársaság 35,0 (5,4) 35,5 (5,2) 51,1 (5,5) 40,4 (5,0) 22,9 (4,3)
Egyesült Államok 10,2 (3,2) 11,6 (3,3) 13,5 (6,4) 16,0 (4,5) 5,5 (2,5)
Egyesült Arab Emírségek 30,7 (2,1) 25,8 (1,9) 25,9 (1,9) 24,3 (1,8) 21,4 (1,9)
Észtország 14,2 (2,5) 14,7 (2,5) 7,5 (2,0) 13,5 (2,5) 15,6 (2,7)
Finnország 5,4 (2,0) 5,0 (2,2) 1,2 (1,0) 42,3 (4,8) 26,2 (3,7)
Franciaország 39,9 (3,8) 62,6 (3,9) 12,5 (2,7) 47,1 (4,2) 45,1 (4,0)
Grúzia 11,9 (2,6) 15,4 (3,0) 30,3 (3,5) 12,1 (2,6) 11,3 (2,4)
Hollandia 7,7 (2,6) 5,1 (2,1) 7,8 (2,3) 26,5 (4,0) 12,8 (3,0)
Horvátország 4,6 (1,6) 5,4 (3,1) 8,1 (3,4) 15,1 (4,1) 15,3 (3,0)
Izland 17,2 (4,1) 7,5 (2,9) 11,8 (3,7) 38,7 (5,0) 11,8 (3,2)
Izrael 37,9 (4,1) 34,5 (4,2) 21,7 (3,7) 38,7 (4,1) 35,8 (4,2)
Japán 15,8 (2,9) 18,2 (3,1) 16,3 (3,4) 30,9 (3,7) 49,1 (3,9)
Kanada (Alberta) 5,9 (2,5) 6,3 (2,4) 8,6 (3,3) 25,4 (5,7) 7,8 (2,9)
Kazahsztán 28,7 (3,4) 13,6 (2,8) 22,6 (2,9) 21,3 (3,4) 16,6 (3,1)
Kína (Sanghaj) 35,2 (4,2) 14,4 (2,2) 17,9 (3,2) 15,7 (3,5) 8,4 (3,4)
Kolumbia 67,8 (5,7) 52,2 (5,6) 61,9 (4,8) 63,1 (5,4) 44,4 (5,1)
Koreai Köztársaság 25,5 (4,7) 20,6 (3,6) 32,9 (4,2) 32,3 (4,2) 39,0 (4,4)
Lettország 11,9 (2,1) 6,6 (2,2) 14,1 (3,4) 21,2 (4,8) 29,3 (5,5)
Litvánia 7,4 (1,5) 9,2 (2,0) 11,3 (3,1) 21,1 (3,4) 26,6 (3,9)
Magyarország 15,7 (3,1) 17,4 (3,4) 23,8 (3,6) 37,8 (4,1) 43,9 (4,2)
Málta 11,4 (4,7) 9,2 (3,9) 9,9 (4,4) 20,9 (5,2) 22,7 (5,2)
Mexikó 14,2 (2,5) 15,8 (2,8) 43,3 (3,3) 9,2 (2,2) 9,9 (2,2)
Norvégia 10,3 (2,7) 2,2 (1,5) 2,2 (1,5) 36,0 (4,5) 18,6 (3,4)
Olaszország 52,2 (4,3) 38,9 (3,9) 28,9 (3,5) 50,5 (4,4) 37,2 (4,4)
Oroszország 7,0 (2,7) 3,0 (1,4) 12,0 (3,1) 20,5 (5,1) 10,9 (3,8)
Portugália 41,2 (3,3) 31,8 (2,9) 31,4 (3,1) 51,7 (3,4) 52,1 (3,5)
Románia 21,9 (4,2) 27,0 (4,4) 36,6 (4,4) 31,7 (4,7) 28,9 (4,4)
Spanyolország 17,4 (3,1) 14,4 (2,8) 19,8 (3,0) 34,0 (4,5) 18,3 (3,7)
Svédország 14,2 (3,0) 8,8 (2,3) 5,6 (2,2) 28,5 (5,1) 16,8 (3,7)
Szaúd-Arábia 38,5 (4,2) 37,6 (3,8) 49,9 (4,3) 44,2 (4,0) 33,4 (4,3)
Szingapúr 4,3 (2,1) 4,2 (1,5) 3,7 (1,4) 13,9 (3,2) 9,0 (2,5)
Szlovákia 13,2 (3,0) 10,1 (2,1) 24,6 (3,6) 19,0 (3,3) 14,6 (2,5)
Szlovénia 10,2 (2,9) 3,9 (2,0) 0,7 (0,7) 18,8 (3,6) 12,7 (3,2)
Tajvan 25,4 (3,4) 14,2 (3,0) 18,1 (2,6) 12,8 (2,6) 11,2 (2,4)
Törökország 25,4 (3,8) 17,0 (3,2) 28,9 (4,3) 24,2 (3,9) 19,6 (3,4)
Új-Zéland 24,2 (6,2) 13,2 (5,6) 12,7 (5,9) 20,2 (3,9) 16,1 (7,8)
Vietnam 44,3 (4,0) 42,3 (4,8) 55,4 (4,3) 63,1 (3,8) 63,4 (4,2)
OECD-átlag 20,3 (0,6) 17,2 (0,6) 18,1 (0,6) 31,9 (0,7) 25,1 (0,7)
EU-átlag 23,5 (1,0) 24,2 (1,0) 19,1 (0,9) 34,9 (1,2) 28,0 (1,1)
TALIS-átlag 21,2 (0,5) 17,9 (0,5) 20,9 (0,5) 29,7 (0,6) 23,6 (0,5)
Ausztrália++ 6,2 (2,8) 5,0 (1,9) 5,9 (2,0) 27,9 (5,0) 12,7 (3,5)

Az intézményvezetők válaszai alapján.
++ Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.63.
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24. ábra: A tanítást-tanulást hátráltató tényezők 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50%

OECD-országok Magyarország

A pedagógusok munkáját segítő szakemberek hiánya

Hiányos vagy nem megfelelő tananyagok

Szakoktatók hiánya

Hiányos vagy nem megfelelő könyvtári felszereltség

Olyan tanárok hiánya, akik a szocioökonómiailag hátrányos 
helyzetű háztartásból származó diákokat képesek tanítani

A szakmai készségek fejlesztéséhez szükséges tanagyagok 
és felszerelések hiánya vagy nem megfelelő volta

Nem megfelelő internet-hozzáférés

Olyan tanárok hiánya, akik multikulturális vagy 
többnyelvű környezetben képesek tanítani

Szakképzett tanárok hiánya

Hiányos vagy nem megfelelő digitális eszközök a tanításhoz

Hiányos vagy nem megfelelő termek a tanításhoz

A tanulókra fordítandó idő hiánya vagy elégtelensége

Hiányos vagy nem megfelelő infrastruktúra

Az oktatással kapcsolatos döntésekre fordítandó idő 
hiánya vagy elégtelensége

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához értő 
tanárok hiánya

Az intézményvezetők válaszai alapján.
Az ábra azon intézményvezetők arányát mutatja, akik szerint az alábbi tényezők közepes vagy nagymértékben akadályozzák a minőségi oktatás biztosítását az iskolában.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.63.
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34. táblázat: A tanítást-tanulást hátráltató tényezők változása 2008 és 2018 között 
Azon intézményvezetők aránya, akik szerint az alábbi tényezők nagymértékben akadályozzák a minőségi oktatás biztosítását az iskolában*

Szakképzett tanárok  
hiánya

Hiányos vagy nem megfelelő  
tananyagok

Hiányos vagy nem megfelelő  
könyvtári felszereltség

TALIS 2008 TALIS 2018

Változás  
tíz év alatt  

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

TALIS 2008 TALIS 2018

Változás  
tíz év alatt  

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

TALIS 2008 TALIS 2018

Változás  
tíz év alatt  

(TALIS 2018 - 
TALIS 2008)

% S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H. % S.H. % S.H. Kül. S.H.
Anglia a a 21,9 (4,5) a a a a 2,8 (1,4) a a a a 3,0 (1,5) a a
Ausztria 9,1 (2,3) 0,7 (0,7) –8,4 (2,4) 1,1 (0,8) 0,4 (0,3) –0,7 (0,9) 3,6 (1,5) 2,9 (1,4) –0,7 (2,0)
Belgium (flamand) 3,0 (1,6) 8,3 (2,5) 5,3 (2,9) 1,0 (0,8) 0,0 (0,0) –1,0 (0,8) 1,8 (0,9) 2,8 (1,8) 1,0 (2,0)
Brazília 2,9 (1,2) 7,6 (2,2) 4,7 (2,5) 7,0 (1,6) 6,9 (2,1) –0,1 (2,6) 27,5 (3,2) 20,2 (4,0) –7,3 (5,1)
Bulgária 3,5 (1,1) 2,6 (1,4) –0,8 (1,8) 15,1 (4,9) 0,3 (0,2) –14,8 (4,9) 13,0 (5,8) 4,6 (1,9) –8,4 (6,1)
Chile a a 4,9 (1,8) a a a a 1,9 (1,1) a a a a 1,3 (0,9) a a
Ciprus a a 1,0 (1,0) a a a a 1,6 (1,6) a a a a 2,6 (1,9) a a
Csehország a a 3,0 (1,1) a a a a 0,0 (0,0) a a a a 0,6 (0,6) a a
Dánia 13,6 (6,5) 1,3 (1,3) –12,3 (6,6) 3,9 (1,7) 2,5 (1,3) –1,4 (2,2) 4,7 (1,9) 1,1 (0,9) –3,6 (2,1)
Egyesült Államok a a 6,7 (2,8) a a a a 2,9 (1,6) a a a a 1,5 (1,3) a a
Észtország 18,7 (3,2) 6,2 (1,8) –12,5 (3,6) 6,0 (1,8) 1,1 (0,8) –4,9 (1,9) 8,9 (2,6) 0,5 (0,5) –8,4 (2,6)
Finnország a a 1,3 (0,9) a a a a 1,2 (0,9) a a a a 1,2 (0,8) a a
Franciaország a a 7,5 (2,2) a a a a 1,0 (0,7) a a a a 0,3 (0,3) a a
Grúzia a a 0,7 (0,7) a a a a 4,4 (1,8) a a a a 4,3 (1,8) a a
Hollandia a a 6,8 (2,4) a a a a 0,0 (0,0) a a a a 0,0 (0,0) a a
Horvátország a a 1,4 (0,9) a a a a 3,4 (2,9) a a a a 2,3 (1,2) a a
Izland 9,0 (2,8) 1,1 (1,1) –8,0 (3,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 6,8 (2,7) 1,1 (1,1) –5,7 (2,9)
Izrael a a 18,0 (3,1) a a a a 1,3 (0,6) a a a a 8,4 (2,5) a a
Japán a a 10,4 (2,3) a a a a 0,9 (0,6) a a a a 4,7 (2,0) a a
Kanada (Alberta) a a 3,4 (1,8) a a a a 1,8 (1,8) a a a a 0,3 (0,2) a a
Kína (Sanghaj) a a 1,3 (0,8) a a a a 0,0 (0,0) a a a a 0,0 (0,0) a a
Koreai Köztársaság 3,3 (2,1) 0,6 (0,4) –2,7 (2,2) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 4,7 (1,6) 1,0 (0,6) –3,6 (1,7)
Lettország a a 3,3 (1,2) a a a a 0,8 (0,5) a a a a 0,0 (0,0) a a
Litvánia 19,3 (3,1) 2,8 (1,0) –16,5 (3,3) 21,4 (4,0) 1,5 (0,9) –19,9 (4,1) 14,5 (2,8) 2,2 (1,1) –12,2 (3,0)
Magyarország 2,4 (1,1) 10,3 (3,1) 8,0 (3,3) 5,5 (2,4) 4,4 (1,5) –1,1 (2,8) 2,0 (1,0) 1,6 (1,1) –0,5 (1,5)
Málta 6,9 (3,4) 8,1 (4,1) 1,2 (5,3) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 3,4 (2,4) 0,0 (0,0) –3,4 (2,4)
Mexikó 30,1 (3,7) 6,0 (2,0) –24,1 (4,2) 30,9 (3,3) 5,5 (1,7) –25,4 (3,7) 24,8 (3,6) 18,8 (2,8) –6,0 (4,6)
Norvégia 1,9 (1,2) 2,3 (1,2) 0,4 (1,7) 11,5 (3,0) 0,0 (0,0) –11,5 (3,0) 10,1 (2,8) 3,0 (1,3) –7,1 (3,1)
Olaszország 12,3 (2,7) 6,9 (2,2) –5,4 (3,5) 7,2 (1,2) 4,7 (1,9) –2,5 (2,2) 5,8 (1,2) 11,7 (2,2) 6,0 (2,6)
Oroszországa a a 2,1 (1,1) a a a a 0,9 (0,5) a a a a 0,7 (0,5) a a
Portugália 2,9 (1,4) 3,3 (1,3) 0,4 (1,9) 3,1 (1,3) 2,7 (1,2) –0,4 (1,8) 3,5 (1,8) 2,5 (1,2) –1,0 (2,2)
Románia a a 23,7 (4,6) a a a a 21,0 (4,1) a a a a 9,9 (2,6) a a
Spanyolország 15,3 (2,4) 1,1 (0,7) –14,2 (2,5) 5,9 (1,8) 0,6 (0,3) –5,4 (1,9) 11,9 (4,4) 1,5 (0,6) –10,4 (4,4)
Svédország a a 6,9 (2,3) a a a a 2,0 (1,3) a a a a 1,7 (1,1) a a
Szingapúr a a 0,0 (0,0) a a a a 0,0 (0,0) a a a a 0,0 (0,0) a a
Szlovákia 5,3 (3,2) 1,5 (1,1) –3,8 (3,4) 4,9 (2,0) 9,3 (2,4) 4,3 (3,2) 14,0 (3,1) 4,6 (1,9) –9,4 (3,6)
Szlovénia 1,1 (0,8) 1,1 (1,1) –0,1 (1,3) 1,0 (0,7) 0,0 (0,0) –1,0 (0,7) 2,8 (1,5) 1,8 (1,7) –1,0 (2,3)
Törökország 51,8 (7,6) 8,5 (2,8) –43,3 (8,1) 38,8 (8,4) 5,8 (2,1) –33,0 (8,6) 28,1 (8,6) 15,4 (2,9) –12,7 (9,1)
Új-Zéland a a 17,7 (5,6) a a a a 7,5 (5,4) a a a a 0,0 (0,0) a a
Ausztrália** 3,8 (1,6) 3,9 (1,7) a a 1,5 (1,3) 0,4 (0,4) a a 1,9 (1,0) 0,4 (0,4) a a

Az intézményvezetők válaszai alapján. 
A statisztikailag szignifikáns értékeket a táblázatban vastagított számok jelölik.
* A TALIS 2008 vizsgálatban más skálát használtak a kérdéshez: az intézményvezetők arról nyilatkoztak, hogy az adott erőforráshiányok valamennyire vagy nagyon hátráltatják a minőségi oktatást az iskolában.
** Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek.
a Nem áll rendelkezésre adat.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, saját számítások.
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35. táblázat. Biztonság az iskolában 
Azon intézményvezetők aránya, akik szerint az alábbi jelenségek hetente vagy naponta előfordulnak az iskolában

Rongálás és lopás

A tanulók  
megfélemlítik 
vagy zaklatják 

társaikat*  

A tanulók közötti 
erőszak okozta 

testi sérülés

A tanárok vagy  
az iskola 

alkalmazottainak 
megfélemlítése 

vagy szóbeli 
bántalmazása

A tanulók alkoholt 
és/vagy drogot 
fogyasztanak/

birtokolnak

Egy tanuló vagy 
szülő/gondviselő 
jelzi, hogy sértő 
tartalmat osztot-

tak meg egy vagy 
több tanulóról  
az interneten

Egy tanuló vagy 
szülő/gondviselő 

jelzi, hogy  
a tanulók nem-

kívánatos, elektro-
nikus úton vannak 

kapcsolatban** 
% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H % S.H

Anglia 3,0 (1,3) 20,7 (3,4) 2,6 (1,2) 4,7 (1,4) 0,0 (0,0) 13,9 (2,8) 27,1 (4,0)
Argentína (Buenos Aires) 2,4 (1,4) 4,6 (1,5) 0,8 (0,8) 1,6 (1,1) 1,6 (1,1) 3,1 (1,8) 1,6 (1,1)
Ausztria 1,3 (0,6) 15,0 (3,0) 0,7 (0,4) 3,2 (1,3) 0,3 (0,2) 3,2 (1,3) 3,6 (1,3)
Belgium 5,7 (1,8) 35,6 (3,4) 1,2 (0,7) 9,3 (2,5) 4,3 (1,7) 9,2 (1,7) 12,1 (2,3)
Belgium (flamand) 5,3 (2,0) 40,3 (4,3) 0,4 (0,4) 12,5 (3,8) 2,2 (1,8) 9,2 (2,3) 15,6 (3,6)
Brazília 10,7 (2,4) 28,3 (3,6) 8,8 (2,4) 11,5 (2,5) 8,3 (2,2) 2,4 (1,2) 4,0 (1,5)
Bulgária 9,9 (2,4) 25,6 (3,6) 5,4 (1,9) 4,2 (1,6) 0,5 (0,5) 0,2 (0,2) 1,7 (1,0)
Chile 2,3 (1,2) 3,7 (1,5) 1,9 (1,1) 0,3 (0,3) 0,6 (0,6) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)
Ciprus 7,7 (3,0) 16,2 (3,2) 5,1 (2,3) 3,0 (1,7) 1,0 (1,0) 1,0 (1,0) 1,0 (1,0)
Csehország 1,4 (0,7) 2,9 (1,2) 0,0 (0,0) 0,6 (0,6) 0,0 (0,0) 0,2 (0,2) 0,2 (0,2)
Dánia 1,2 (0,9) 4,6 (1,8) 0,9 (0,6) 8,0 (2,2) 0,4 (0,4) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)
Dél-afrikai Köztársaság 20,7 (3,3) 34,4 (4,3) 6,2 (1,6) 7,9 (2,7) 27,5 (4,3) 1,9 (1,0) 1,4 (0,7)
Egyesült Államok 2,0 (0,9) 27,3 (9,9) 0,8 (0,4) 7,8 (5,1) 2,0 (0,9) 10,2 (2,9) 5,5 (1,6)
Egyesült Arab Emírségek 2,7 (0,8) 8,0 (1,3) 1,1 (0,5) 1,3 (0,5) 0,2 (0,2) 0,7 (0,4) 2,0 (0,7)
Észtország 0,5 (0,5) 12,0 (2,3) 0,0 (0,0) 7,9 (2,0) 1,1 (0,8) 1,6 (0,9) 1,1 (0,7)
Finnország 3,7 (1,5) 29,4 (4,0) 2,3 (1,2) 4,8 (1,7) 3,6 (1,7) 0,0 (0,0) 0,5 (0,5)
Franciaország 2,8 (1,1) 26,8 (3,4) 2,4 (1,1) 2,6 (1,2) 0,0 (0,0) 4,2 (1,4) 4,5 (1,5)
Grúzia 0,0 (0,0) 1,5 (0,9) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,3 (0,3) 0,0 (0,0)
Hollandia 1,7 (1,2) 12,9 (2,8) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 2,6 (1,5) 5,2 (2,1) 12,9 (2,9)
Horvátország 0,4 (0,4) 3,8 (1,2) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,8 (0,6) 0,5 (0,4)
Izland 0,0 (0,0) 2,2 (1,5) 0,0 (0,0) 2,2 (1,5) 0,0 (0,0) 1,1 (1,1) 1,1 (1,1)
Izrael 8,8 (2,0) 26,2 (3,4) 13,1 (2,5) 0,2 (0,2) 1,3 (0,9) 1,6 (1,1) 2,5 (1,3)
Japán 0,5 (0,5) 0,4 (0,4) 0,4 (0,4) 1,3 (0,8) 0,0 (0,0) 0,5 (0,4) 0,5 (0,4)
Kanada (Alberta) 2,1 (1,3) 12,5 (3,4) 0,7 (0,7) 0,1 (0,1) 1,8 (1,4) 3,9 (1,8) 5,9 (1,9)
Kazahsztán 0,0 (0,0) 0,6 (0,4) 0,0 (0,0) 0,1 (0,1) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,7 (0,5)
Kína (Sanghaj) 0,7 (0,7) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 1,0 (0,8)
Kolumbia 7,2 (2,7) 15,2 (3,6) 4,3 (2,3) 5,9 (2,7) 6,2 (1,8) 1,8 (1,4) 1,6 (1,4)
Koreai Köztársaság 1,8 (1,0) 0,4 (0,4) 0,4 (0,4) 0,3 (0,4) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)
Lettország 0,0 (0,0) 9,0 (3,1) 0,4 (0,4) 4,0 (2,5) 0,0 (0,0) 0,3 (0,3) 0,0 (0,0)
Litvánia 0,0 (0,0) 18,2 (3,0) 0,0 (0,0) 0,8 (0,5) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)
Magyarország 2,3 (1,3) 10,2 (2,7) 2,0 (1,0) 2,3 (1,3) 0,0 (0,0) 1,9 (1,2) 1,2 (0,7)
Málta 2,2 (2,2) 30,0 (7,3) 7,7 (3,9) 3,7 (2,2) 0,0 (0,0) 6,2 (3,6) 6,2 (3,6)
Mexikó 8,1 (1,9) 16,9 (2,6) 5,9 (1,4) 0,7 (0,4) 2,2 (0,9) 2,5 (1,0) 1,7 (0,8)
Norvégia 3,2 (1,2) 14,8 (3,2) 0,0 (0,0) 2,8 (1,2) 0,0 (0,0) 0,9 (0,6) 4,0 (1,7)
Olaszország 0,2 (0,2) 3,2 (1,1) 0,2 (0,2) 1,7 (0,9) 0,0 (0,0) 0,8 (0,5) 2,6 (1,0)
Oroszország 0,0 (0,0) 2,0 (1,7) 0,0 (0,0) 1,7 (1,7) 1,7 (1,7) 0,0 (0,0) 2,3 (1,8)
Portugália 2,7 (1,0) 7,3 (1,9) 3,1 (1,2) 4,0 (1,3) 1,4 (0,8) 0,0 (0,0) 0,4 (0,4)
Románia 0,0 (0,0) 13,5 (3,3) 1,8 (0,9) 1,4 (1,0) 0,0 (0,0) 1,5 (1,2) 1,3 (0,7)
Spanyolország 0,9 (0,5) 5,0 (1,2) 0,5 (0,3) 2,0 (0,6) 1,2 (0,6) 1,2 (0,7) 2,4 (0,9)
Svédország 6,0 (2,1) 26,0 (9,2) 1,7 (1,0) 5,5 (2,3) 0,0 (0,0) 4,6 (2,0) 3,4 (1,5)
Szaúd-Arábia 3,4 (1,6) 10,1 (2,7) 3,5 (1,8) 5,2 (2,2) 1,1 (1,1) 0,4 (0,4) 0,4 (0,4)
Szingapúr 0,0 (0,0) 4,3 (1,5) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 3,3 (1,5) 0,5 (0,5)
Szlovákia 1,0 (0,6) 9,0 (2,2) 0,6 (0,6) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)
Szlovénia 1,8 (1,3) 13,7 (3,1) 1,1 (1,1) 1,7 (1,3) 0,0 (0,0) 0,7 (0,7) 1,4 (1,0)
Tajvan 0,3 (0,3) 0,3 (0,3) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 1,0 (1,0)
Törökország 5,7 (1,9) 13,3 (2,6) 7,5 (2,8) 2,1 (1,3) 0,0 (0,0) 0,2 (0,2) 1,1 (0,7)
Új-Zéland 1,7 (0,5) 34,6 (8,7) 4,2 (1,9) 5,6 (1,6) 0,5 (0,3) 4,3 (1,1) 5,3 (1,4)
Vietnam 0,6 (0,6) 1,8 (1,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)
OECD-átlag 2,7 (0,2) 14,3 (0,7) 2,0 (0,2) 3,1 (0,3) 1,0 (0,1) 2,5 (0,2) 3,4 (0,3)
EU-átlag 2,0 (0,3) 13,8 (0,8) 1,4 (0,2) 2,8 (0,3) 0,4 (0,1) 2,9 (0,4) 4,5 (0,4)
TALIS-átlag 3,0 (0,2) 13,1 (0,5) 2,1 (0,2) 2,8 (0,2) 1,5 (0,1) 2,0 (0,2) 2,7 (0,2)
Ausztrália*** 5,4 (1,7) 37,2 (6,2) 7,2 (2,5) 12,1 (3,6) 0,2 (0,2) 10,6 (2,5) 16,2 (3,5)

Az intézményvezetők válaszai alapján.
* Vagy a szóbeli bántalmazás egyéb formáját alkalmazzák. 
** Például SMS-üzeneteken, e-maileken vagy interneten keresztül. 
*** Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek. 
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.42.
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36. táblázat: Az intézményvezetők véleménye a tanárok sokszínűséggel kapcsolatos nézeteiről 
Azon intézményvezetők aránya, akik szerint az iskola tanárai közül „sok” vagy  

„az összes vagy szinte az összes” egyetértene az alábbi állításokkal

Fontos tekintettel lenni 
a tanulók eltérő kulturális 

hátterére

Fontos, hogy a tanulók  
megtanulják, hogy a más 

kultúrákból származó 
emberek eltérő értékekkel 

rendelkezhetnek

Más kultúrák tisztelete 
egy olyan dolog, amit 

a gyerekeknek és fiata-
loknak a lehető legkoráb-
ban meg kellene tanulniuk

A gyerekeknek és 
a fiataloknak meg kellene 

tanulniuk, hogy  
az eltérő származású 

emberekben sok közös 
vonás van

% S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 96,5 (1,6) 98,5 (1,1) 100,0 (0,0) 99,4 (0,6)
Argentína (Buenos Aires) 94,2 (2,2) 95,3 (1,9) 96,0 (1,8) 93,4 (2,3)
Ausztria 84,3 (2,9) 87,6 (2,8) 93,9 (2,0) 94,8 (1,8)
Belgium 76,8 (3,1) 84,6 (2,3) 88,3 (2,5) 90,9 (2,1)
Belgium (flamand) 74,8 (3,9) 83,6 (3,5) 86,0 (3,7) 91,0 (2,5)
Brazília 95,7 (1,5) 94,2 (1,9) 97,5 (1,2) 97,1 (1,3)
Bulgária 89,1 (2,5) 96,8 (1,5) 96,1 (1,6) 97,8 (1,2)
Chile 90,7 (2,4) 89,4 (2,5) 95,0 (1,8) 95,3 (1,7)
Ciprus 97,0 (1,7) 94,9 (2,3) 98,0 (1,4) 98,0 (1,4)
Csehország 82,8 (2,6) 89,0 (2,4) 84,5 (2,7) 89,4 (2,2)
Dánia 96,9 (1,3) 96,2 (1,5) 98,0 (1,0) 97,9 (1,1)
Dél-afrikai Köztársaság 81,9 (4,1) 87,5 (3,7) 92,1 (2,9) 91,2 (3,2)
Egyesült Államok 97,9 (1,0) 93,5 (4,9) 99,4 (0,4) 99,3 (0,5)
Egyesült Arab Emírségek 95,5 (1,1) 92,5 (1,3) 96,1 (1,0) 96,3 (0,9)
Észtország 95,3 (1,6) 93,1 (1,9) 94,2 (1,8) 95,8 (1,5)
Finnország 95,3 (1,3) 96,1 (1,6) 97,0 (1,6) 98,2 (1,2)
Franciaország 79,3 (2,8) 88,1 (2,3) 91,1 (2,6) 91,4 (2,5)
Grúzia 92,5 (2,2) 93,6 (2,1) 92,2 (2,2) 97,8 (1,2)
Hollandia 94,0 (2,3) 95,7 (1,9) 91,5 (2,7) 94,9 (2,1)
Horvátország 95,2 (3,1) 91,7 (3,5) 96,1 (3,0) 95,9 (3,2)
Izland 96,8 (1,9) 96,7 (1,9) 96,8 (1,9) 98,9 (1,1)
Izrael 95,6 (1,4) 92,8 (2,4) 93,5 (2,3) 93,8 (2,1)
Japán 92,1 (2,5) 91,9 (2,6) 88,1 (3,0) 88,7 (3,0)
Kanada (Alberta) 95,2 (2,1) 82,1 (13,9) 80,4 (13,9) 82,1 (13,9)
Kazahsztán 78,1 (3,7) 79,5 (3,2) 94,1 (1,9) 94,1 (2,2)
Kína (Sanghaj) 74,7 (3,4) 77,2 (3,2) 84,0 (3,4) 88,4 (2,1)
Kolumbia 88,9 (4,0) 94,4 (3,2) 93,8 (3,3) 96,0 (1,8)
Koreai Köztársaság 95,1 (2,0) 97,7 (1,5) 95,9 (1,9) 97,0 (1,5)
Lettország 74,5 (7,8) 93,4 (2,4) 94,3 (2,3) 96,1 (2,1)
Litvánia 92,0 (2,3) 96,0 (1,9) 99,3 (0,5) 99,7 (0,3)
Magyarország 92,0 (2,3) 90,5 (2,1) 89,7 (2,5) 89,2 (2,4)
Málta 96,3 (2,6) 96,3 (2,6) 96,3 (2,6) 94,5 (3,2)
Mexikó 90,2 (2,0) 90,1 (2,3) 94,1 (1,3) 94,3 (1,3)
Norvégia 87,7 (3,1) 91,1 (2,9) 98,5 (1,3) 97,5 (1,7)
Olaszország 95,5 (1,5) 97,2 (1,3) 98,3 (1,1) 94,2 (2,2)
Oroszország 92,6 (2,6) 89,6 (3,5) 97,7 (1,2) 97,1 (1,7)
Portugália 95,2 (1,7) 94,0 (1,9) 96,8 (1,4) 95,8 (1,5)
Románia 85,0 (3,1) 87,4 (3,6) 90,1 (3,4) 94,9 (2,6)
Spanyolország 95,9 (2,1) 94,9 (2,2) 97,4 (1,4) 97,7 (1,3)
Svédország 96,5 (2,2) 96,9 (1,4) 100,0 (0,0) 98,4 (1,1)
Szaúd-Arábia 79,3 (3,3) 73,2 (3,7) 80,6 (2,6) 77,3 (2,9)
Szingapúr 97,4 (0,9) 97,9 (1,0) 99,5 (0,5) 100,0 (0,0)
Szlovákia 77,1 (3,4) 85,5 (2,5) 89,2 (2,6) 91,4 (2,4)
Szlovénia 92,9 (2,4) 94,7 (2,0) 97,1 (1,7) 96,5 (1,6)
Tajvan 91,0 (2,4) 94,3 (2,3) 97,0 (1,2) 95,5 (1,4)
Törökország 87,3 (3,2) 89,5 (2,7) 93,2 (2,3) 94,1 (2,2)
Új-Zéland 90,2 (4,0) 90,2 (4,0) 90,3 (4,0) 90,0 (4,0)
Vietnam 94,4 (2,0) 90,9 (2,5) 93,3 (2,0) 92,3 (2,4)
OECD-átlag 90,7 (0,5) 92,4 (0,6) 94,0 (0,6) 94,6 (0,6)
EU-átlag 89,5 (0,7) 92,5 (0,6) 94,3 (0,6) 94,8 (0,6)
TALIS-átlag 90,4 (0,4) 91,6 (0,5) 94,0 (0,4) 94,5 (0,4)
Ausztrália* 90,1 (6,3) 94,6 (4,2) 91,4 (6,3) 91,1 (6,3)

Az intézményvezetők válaszai alapján.
* Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek. 
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.33.
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37. táblázat: Az iskolák esélyegyenlőséggel kapcsolatos gyakorlata 
Azon intézményvezetők aránya, akiknek az iskolájában alkalmazzák az alábbi irányelveket és gyakorlatokat
A tanulók felkészítése 
arra, hogy fogadják be 

a más társadalmi- 
gazdasági háttérből 

érkező társaikat

Egyértelmű irányelvek  
a nemi diszkriminációval 

szemben

Egyértelmű irányelvek  
a társadalmi-gazdasági 
szempontból hátrányos 

helyzetűek diszkrimi-
nációjával szemben

Hátrányos helyzetű  
tanulóknak nyújtott  

kiegészítő támogatások

% S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 98,0 (1,3) 93,0 (2,5) 76,8 (4,5) 95,5 (2,2)
Argentína (Buenos Aires) 99,2 (0,8) 92,4 (2,5) 92,8 (2,4) 76,5 (3,7)
Ausztria 97,3 (1,4) 84,7 (2,7) 83,6 (2,7) 90,3 (2,1)
Belgium 93,0 (1,6) 52,1 (3,2) 55,9 (3,3) 84,9 (2,6)
Belgium (flamand) 98,3 (0,8) 44,7 (4,1) 53,5 (4,5) 87,3 (3,1)
Brazília 92,9 (2,2) 85,1 (2,8) 89,4 (2,5) 73,7 (3,8)
Bulgária 86,3 (2,6) a a a a 88,7 (2,5)
Chile 97,9 (1,1) 88,1 (2,5) 85,9 (2,7) 86,9 (2,2)
Ciprus 88,9 (3,0) 87,4 (4,1) 88,4 (3,2) 82,5 (4,4)
Csehország 100,0 (0,0) 96,4 (1,4) 96,4 (1,4) 91,6 (1,7)
Dánia 83,6 (3,2) a a a a 71,1 (4,3)
Dél-afrikai Köztársaság 88,8 (2,6) 84,6 (3,1) 77,9 (4,1) 84,5 (3,4)
Egyesült Államok 92,4 (2,7) 90,6 (2,7) 80,9 (6,2) 81,4 (7,3)
Egyesült Arab Emírségek 95,5 (1,0) 77,2 (2,0) 81,9 (1,9) 80,2 (2,0)
Észtország 95,4 (1,5) 64,5 (3,4) 74,9 (3,2) 72,8 (3,1)
Finnország 96,1 (1,6) 95,2 (2,0) 76,3 (3,4) 39,9 (3,3)
Franciaország 91,5 (2,5) 89,1 (2,4) 67,1 (3,8) 85,6 (2,5)
Grúzia 87,5 (2,6) 89,0 (2,6) 88,5 (2,7) 84,8 (3,0)
Hollandia 92,4 (2,5) 63,0 (4,3) 46,2 (4,8) 70,6 (4,6)
Horvátország 90,8 (4,2) 78,0 (4,5) 75,8 (3,3) 87,6 (4,2)
Izland 100,0 (0,0) 92,4 (2,3) 84,8 (3,7) 70,7 (4,7)
Izrael 97,0 (1,4) 88,4 (2,8) 89,3 (2,3) 97,1 (1,7)
Japán 82,3 (3,1) 62,6 (4,0) 66,2 (3,8) 67,6 (3,7)
Kanada (Alberta) 92,6 (2,8) 83,3 (5,4) 58,1 (11,2) 72,6 (12,7)
Kazahsztán 97,1 (1,3) 70,4 (3,7) 72,7 (3,5) 97,7 (1,1)
Kína (Sanghaj) 98,3 (1,0) 84,9 (3,5) 83,2 (2,7) 94,4 (2,3)
Kolumbia 98,5 (1,0) 77,8 (5,7) 75,2 (5,8) 64,2 (6,0)
Koreai Köztársaság 90,8 (3,0) 96,3 (1,5) 83,7 (4,1) 95,3 (1,8)
Lettország 100,0 (0,0) 75,4 (7,0) 78,0 (6,9) 94,7 (2,4)
Litvánia 93,3 (2,7) 95,0 (2,3) 95,6 (2,3) 93,8 (2,5)
Magyarország 88,7 (2,7) 61,2 (4,5) 77,2 (3,4) 82,7 (3,3)
Málta 96,3 (2,6) 47,6 (6,6) 43,6 (7,3) 81,3 (4,5)
Mexikó 93,9 (2,3) 84,8 (3,2) 80,4 (3,6) 78,7 (3,3)
Norvégia 94,6 (2,4) 74,4 (3,8) 73,3 (4,1) 44,5 (4,1)
Olaszország 85,6 (2,8) 51,3 (4,3) 44,1 (4,0) 91,9 (2,1)
Oroszország 91,3 (2,7) 72,0 (5,1) 75,1 (5,3) 96,5 (1,4)
Portugália 99,6 (0,4) 78,3 (3,2) 77,3 (3,1) 94,0 (1,9)
Románia 94,2 (1,5) 62,5 (4,5) 73,8 (4,3) 91,1 (2,5)
Spanyolország 97,0 (1,4) 91,1 (2,9) 79,1 (2,9) 89,3 (2,9)
Svédország 83,3 (4,2) 78,5 (10,3) 49,0 (7,5) 49,8 (7,5)
Szaúd-Arábia 86,7 (2,8) 77,6 (3,5) 75,5 (3,9) 92,4 (2,1)
Szingapúr 99,0 (0,7) 47,1 (4,3) 53,6 (4,1) 91,5 (3,2)
Szlovákia 73,5 (3,8) 90,9 (2,4) 94,3 (2,0) 88,1 (2,6)
Szlovénia 95,1 (2,2) 89,5 (3,2) 92,6 (2,7) 89,5 (3,0)
Tajvan 97,4 (1,4) 95,5 (2,2) 94,6 (1,8) 98,0 (1,0)
Törökország 95,5 (2,0) 89,1 (2,8) 89,9 (2,4) 90,4 (3,0)
Új-Zéland 89,9 (7,5) 49,9 (7,6) 38,5 (7,3) 84,2 (8,9)
Vietnam 78,0 (3,3) 75,3 (3,9) 65,9 (4,3) 99,2 (0,8)
OECD-átlag 92,9 (0,5) 80,2 (0,8) 74,8 (0,8) 80,3 (0,8)
EU-átlag 92,1 (0,6) 78,5 (1,1) 71,8 (1,1) 86,6 (0,8)
TALIS-átlag 92,7 (0,4) 79,0 (0,6) 75,6 (0,6) 83,2 (0,6)
Ausztrália* 91,4 (4,8) 72,8 (6,0) 50,5 (5,6) 90,7 (4,6)

Az intézményvezetők válaszai alapján.
* Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek.
a Nem áll rendelkezésre adat.
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.34.
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38. táblázat: A heterogén összetételű iskolák esélyegyenlőséggel kapcsolatos gyakorlata 
Azon tanárok aránya, akik heterogén összetételű iskolában tanítanak, és iskolájukban az alábbi esélyegyenlőségi gyakorlatokat alkalmazzák

Olyan tevékenységek vagy 
szervezetek támogatása,  

amelyek a tanuló kat az eltérő 
etnikai és kulturális identitás 

kinyilvánítására ösztönzik

Multikulturális események,  
programok szervezése

A tanulók felkészítése  
az etnikai és kulturális  

diszkrimináció kezelésére

Olyan tanítási és tanulási  
gyakorlatok átvétele,  

tantervbe ültetése, amelyek  
globális problémákat érintenek

A tanárok 
szerint

Az intézmény- 
vezetők szerint

A tanárok 
szerint

Az intézmény- 
vezetők szerint

A tanárok 
szerint

Az intézmény- 
vezetők szerint

A tanárok 
szerint

Az intézmény- 
vezetők szerint

% S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H. % S.H.
Anglia 69,3 (1,4) 89,7 (2,7) 51,4 (2,0) 68,9 (4,0) 84,1 (1,1) 94,5 (2,0) 80,3 (1,0) 91,3 (2,4)
Argentína (Buenos Aires) 73,1 (1,8) 73,2 (5,6) 67,1 (2,5) 68,0 (6,4) 90,0 (1,6) 95,3 (2,2) 81,1 (1,4) 94,7 (2,1)
Ausztria 50,6 (1,5) 64,8 (3,5) 39,1 (2,3) 51,3 (4,0) 75,6 (1,2) 83,6 (2,9) 87,9 (0,8) 95,0 (1,2)
Belgium 52,1 (1,3) 59,3 (3,1) 51,6 (1,6) 57,7 (3,5) 75,8 (0,9) 85,5 (2,4) 60,6 (1,0) 78,0 (2,5)
Belgium (flamand) 47,5 (1,7) 48,6 (4,3) 57,4 (2,3) 62,3 (4,3) 74,6 (1,1) 86,6 (2,9) 63,5 (1,3) 78,3 (3,7)
Brazília 76,8 (1,9) 85,9 (3,4) 82,1 (1,9) 90,4 (2,9) 80,5 (1,9) 92,1 (2,5) 85,6 (1,8) 99,4 (0,6)
Bulgária 73,3 (1,7) 80,7 (3,1) 63,4 (1,8) 73,4 (3,2) 62,9 (1,5) 71,2 (3,6) 69,2 (1,5) 79,6 (3,2)
Chile 76,6 (1,8) 88,0 (2,3) 67,7 (2,5) 81,8 (3,2) 85,3 (1,1) 90,9 (3,0) 75,8 (1,6) 90,2 (2,9)
Ciprus 74,1 (1,8) 84,5 (4,2) 60,9 (2,2) 78,2 (5,1) 67,3 (2,0) 79,1 (5,3) 64,1 (1,8) 81,7 (4,7)
Csehország 38,0 (1,7) 49,5 (4,5) 29,6 (2,1) 40,9 (4,6) 69,6 (1,4) 81,5 (4,0) 75,8 (1,3) 86,5 (3,1)
Dánia 22,8 (1,6) 23,6 (3,9) 16,9 (2,0) 17,3 (3,9) 26,1 (1,9) 26,5 (4,3) 54,1 (1,8) 70,2 (4,4)
Dél-afrikai Köztársaság 83,7 (1,4) 83,9 (4,1) 73,8 (2,1) 75,2 (4,7) 80,6 (1,9) 82,9 (4,3) 82,7 (1,3) 84,7 (4,0)
Egyesült Államok 72,8 (2,5) 90,2 (2,7) 52,1 (3,9) 73,1 (5,3) 62,8 (2,4) 79,9 (4,1) 66,9 (2,5) 83,6 (4,0)
Egyesült Arab Emírségek 88,1 (0,6) 94,4 (0,2) 89,8 (0,5) 96,1 (0,3) 84,0 (0,6) 94,8 (0,2) 88,3 (0,6) 94,6 (0,2)
Észtország 69,7 (2,1) 72,5 (5,8) 59,4 (3,1) 67,9 (5,0) 65,2 (1,8) 72,2 (6,1) 73,7 (1,7) 68,3 (5,3)
Finnország 29,7 (1,6) 35,5 (4,7) 38,6 (2,4) 51,0 (4,9) 72,5 (1,2) 84,1 (3,7) 76,5 (1,2) 94,2 (2,1)
Franciaország 53,4 (1,8) 55,2 (4,4) 32,2 (2,1) 45,6 (4,4) 79,5 (1,1) 86,1 (3,1) 71,8 (1,3) 78,5 (3,2)
Grúzia 72,5 (2,0) 82,3 (4,6) 66,6 (1,9) 80,0 (4,4) 81,6 (1,7) 94,4 (2,3) 80,9 (1,5) 83,1 (5,1)
Hollandia 42,5 (2,0) 40,3 (7,0) 28,9 (3,7) 32,2 (6,8) 68,0 (2,2) 83,5 (4,6) 51,2 (1,6) 72,4 (6,7)
Horvátország 49,2 (2,2) 59,4 (5,2) 36,0 (2,7) 46,1 (5,2) 69,2 (1,7) 77,3 (4,6) 62,4 (1,7) 71,1 (4,0)
Izland 49,8 (1,8) 48,4 (0,5) 35,6 (1,7) 43,6 (0,6) 54,5 (1,9) 76,7 (0,5) 27,2 (1,6) 37,6 (0,5)
Izrael 60,2 (2,2) 67,2 (6,5) 74,2 (1,7) 85,3 (5,2) 66,1 (1,5) 80,1 (5,3) 54,7 (1,3) 64,7 (5,9)
Japán 28,5 (2,5) 25,0 (4,5) 30,1 (3,1) 32,4 (5,2) 51,9 (2,2) 73,6 (4,5) 37,7 (2,2) 51,9 (5,4)
Kanada (Alberta) 75,2 (2,2) 83,9 (5,0) 58,3 (3,3) 59,4 (4,8) 78,3 (1,6) 81,9 (3,8) 87,6 (1,1) 90,1 (4,0)
Kazahsztán 86,9 (1,1) 93,3 (2,2) 92,6 (0,8) 93,7 (2,4) 83,2 (1,3) 88,0 (2,8) 69,4 (1,2) 77,5 (3,6)
Kína (Sanghaj) 90,7 (1,2) 95,4 (2,2) 88,3 (1,4) 97,5 (1,6) 79,9 (1,8) 94,9 (2,4) 74,4 (2,1) 71,8 (5,2)
Kolumbia 81,5 (2,7) 88,8 (4,5) 79,0 (3,7) 86,7 (4,0) 88,2 (3,6) 81,1 (8,9) 84,8 (2,4) 88,6 (4,5)
Koreai Köztársaság 48,0 (2,4) 61,2 (6,3) 43,1 (3,3) 54,2 (7,1) 73,4 (1,8) 89,8 (4,2) 43,2 (2,0) 71,3 (5,7)
Lettország 59,0 (2,1) 49,2 (6,5) 58,3 (2,5) 68,1 (6,0) 73,7 (1,9) 82,6 (4,5) 76,8 (1,3) 89,8 (3,2)
Litvánia 65,9 (2,5) 80,3 (6,1) 72,7 (3,0) 91,1 (3,1) 75,5 (2,1) 89,3 (3,8) 69,5 (1,9) 77,9 (5,6)
Magyarország 50,5 (2,1) 53,7 (4,9) 40,9 (2,8) 46,6 (4,5) 64,4 (1,7) 74,6 (4,3) 60,8 (1,5) 60,6 (4,5)
Málta 73,5 (2,8) 92,6 (4,8) 59,0 (5,0) 88,3 (6,6) 69,7 (1,3) 98,0 (1,2) 71,4 (1,4) 91,1 (4,6)
Mexikó 66,8 (5,1) 66,2 (8,6) 46,1 (5,4) 50,9 (9,6) 83,5 (2,7) 82,5 (6,7) 74,6 (2,8) 86,7 (6,4)
Norvégia 22,7 (0,9) 15,6 (3,1) 19,5 (1,5) 21,8 (3,5) 56,8 (1,2) 60,7 (4,4) 77,6 (0,9) 88,2 (2,9)
Olaszország 57,5 (1,5) 67,8 (4,2) 33,9 (2,0) 49,6 (4,1) 67,1 (1,3) 67,1 (3,6) 76,4 (1,1) 86,0 (3,0)
Oroszország 68,2 (2,2) 80,9 (3,5) 64,3 (2,6) 82,0 (4,6) 75,6 (1,1) 83,5 (4,6) 57,3 (1,6) 49,8 (5,1)
Portugália 52,0 (1,3) 66,6 (4,3) 43,0 (1,7) 51,2 (4,1) 78,4 (1,0) 91,7 (2,2) 73,5 (1,1) 92,6 (2,2)
Románia 76,9 (1,5) 96,0 (1,7) 69,4 (1,5) 87,5 (2,9) 82,5 (1,2) 92,6 (2,2) 76,0 (1,4) 84,3 (3,6)
Spanyolország 64,1 (1,5) 75,7 (3,1) 45,7 (1,4) 56,3 (3,5) 77,9 (0,9) 86,4 (2,6) 72,4 (0,8) 90,7 (2,2)
Svédország 26,7 (1,2) 32,1 (0,5) 25,3 (1,1) 35,8 (0,5) 69,6 (1,2) 81,2 (0,4) 77,9 (1,4) 93,1 (0,3)
Szaúd-Arábia 65,6 (3,0) 63,0 (7,9) 49,7 (3,1) 47,0 (7,1) 63,8 (2,8) 63,7 (8,0) 48,3 (2,9) 45,6 (7,7)
Szingapúr 92,5 (0,5) 98,0 (0,1) 94,7 (0,4) 99,1 (0,1) 87,0 (0,7) 95,4 (0,1) 88,4 (0,6) 93,8 (0,1)
Szlovákia 58,7 (1,5) 69,7 (1,0) 39,9 (1,5) 58,8 (1,0) 72,0 (1,5) 85,2 (0,9) 70,6 (1,4) 80,1 (0,8)
Szlovénia 43,6 (2,5) 69,6 (5,6) 41,5 (3,3) 48,7 (6,0) 86,9 (1,1) 92,5 (2,9) 65,6 (1,6) 76,2 (4,9)
Tajvan 78,1 (1,2) 91,5 (2,1) 54,0 (1,6) 74,4 (3,7) 80,4 (0,9) 94,1 (1,9) 67,0 (1,2) 83,4 (2,8)
Törökország 40,8 (1,3) 48,5 (0,9) 25,9 (1,1) 41,8 (0,8) 54,6 (1,5) 74,2 (0,8) 50,0 (1,4) 67,7 (0,8)
Új-Zéland 97,6 (0,5) 99,7 (0,3) 82,5 (1,8) 88,7 (2,5) 66,6 (1,6) 73,2 (3,8) 84,7 (1,1) 94,4 (1,9)
Vietnam 94,8 (1,2) 93,5 (3,0) 71,3 (2,6) 70,0 (6,5) 91,7 (1,1) 88,5 (4,1) 91,6 (1,2) 88,5 (4,6)
OECD-átlag 54,2 (0,4) 61,3 (0,8) 45,4 (0,5) 55,3 (0,8) 70,1 (0,3) 79,8 (0,7) 68,0 (0,3) 79,9 (0,7)
EU-átlag 57,0 (0,5) 67,0 (1,2) 41,9 (0,6) 54,5 (1,3) 74,6 (0,4) 82,7 (0,9) 72,7 (0,4) 84,4 (0,9)
TALIS-átlag 62,7 (0,3) 69,9 (0,6) 54,2 (0,4) 64,0 (0,7) 73,1 (0,2) 82,5 (0,6) 70,2 (0,2) 80,2 (0,6)
Ausztrália* 81,4 (1,0) 85,1 (0,1) 75,1 (1,0) 88,6 (0,2) 68,6 (1,0) 76,1 (0,2) 82,7 (0,9) 88,1 (0,2)

Az intézményvezetők és a tanárok válaszai alapján.
A táblázatban csak azon iskolák adatai szerepelnek, amelyeknek heterogén a tanulói összetételük. A TALIS megközelítésében ez azt jelenti, hogy az iskolába a tanárok válaszai alapján legalább egy, a többségtől eltérő kulturális vagy etnikai hátterű 
tanuló is jár.
* Az adott oktatási rendszerben nem érkezett elegendő válasz ahhoz, hogy az arányok megbízhatóan összehasonlítóak legyenek. 
Forrás: OECD, TALIS 2018 Database, Table I.3.35.
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összEfoglAlás
A vizsgálatról > A TALIS 2018 vizsgálat adatfelvételét Magyarországon 2018. március 1. és április 
13. között bonyolították le. A vizsgálat célcsoportját az 5–8. évfolyamon tanító pedagógusok, illetve 
az intézményvezetők alkották. A mintába került tanárok és intézményvezetők több mint 90 százaléka 
(összesen 3245 tanár és 182 intézményvezető) kitöltötte az online kérdőíveket, így a részvételi arány 
hazánkban nemzetközi összehasonlításban is kiválónak mondható. A kimagasló részvétel biztosítja, 
hogy a Magyarországon gyűjtött adatok megbízhatóak és alkalmasak a nemzetközi összehasonlítások 
elvégzésére.

Tanárok, igazgatók demográfiai jellemzői > A vizsgálat rámutatott a fejlett országok és a ma-
gyar oktatási rendszer egyik kihívására, nevezetesen a pedagógustársadalom elöregedésére. Magyar-
országon a tanárok átlagéletkora 48 év, az intézményvezetőké pedig 52 év. A vizsgálat azt is láthatóvá 
tette, hogy az alapfokú oktatás felső tagozatán többségében nők tanítanak, és hazánkban az OECD-
átlagnál is magasabb a nők aránya a tanárok körében (79 százalék). Ezzel párhuzamosan az adatok 
azt igazolták, hogy az intézményvezetők között nem képződik le a tanárok körében megfigyelhető 
nemek szerinti megoszlás. Az országok többségében a nők aránya szignifikánsan magasabb a ta-
nárok körében, mint az intézményvezetők között, ami arra utal, hogy a köznevelési intézmények 
irányításában is érvényesülhet az üvegplafon jelenség. Magyarországon az OECD-országok átlagánál 
magasabb a nők aránya az intézmények élén (63 százalék), és ezen belül a nem állami fenntartású 
intézményekben magasabb az arányuk, mint az állami fenntartásúakban (69, illetve 62 százalék).

Pályaválasztás és a tanári pálya megítélése > Magyarországon a tanárok 79 százaléka első helyen 
jelölte meg a tanári pályát a pályaválasztáskor, ez szignifikánsan magasabb, mint az OECD-országok-
ban átlagosan megfigyelhető arány (67 százalék). Ezzel párhuzamosan a magyar tanárok mindössze 
12 százaléka értett egyet vagy értett teljesen egyet azzal a kijelentéssel, hogy a tanári hivatás társa-
dalmi megbecsültségnek örvend, miközben ez az arány az OECD-országokban átlagosan 25 százalék. 
Az adatok arra utalnak, hogy a magyar tanárok annak ellenére is a pedagóguspálya mellett döntenek, 
hogy kevésbé érzékelik a társadalom megbecsülését, és a pályaválasztáskor kevésbé érzik kiszámít-
ható, tervezhető pályának a tanítást, mint a fejlett gazdaságú országok pedagógusai. A legfeljebb öt 
éve tanító és az ennél hosszabb tanítási tapasztalattal rendelkező tanárok válaszainak összevetése 
ugyanakkor rámutatott, hogy az elmúlt években javult a tanári pálya érzékelt kiszámíthatósága, 
állásbiztonsága.
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Képzés és továbbképzés > A tanárképzések tartalmi elemeit tekintve nincsenek szignifikáns kü-
lönbségek Magyarország és az OECD-országok összesített adatai között a 2018-ban 5–8. évfolyamon 
tanító tanárok képzési tapasztalatai alapján. Mindössze négy olyan területet lehet meghatározni, 
amelyek kisebb súlyt képeztek a hazai pedagógusképzésben a jelenleg pályán lévő tanárok tapaszta-
latai szerint: a multikulturális környezetben való tanítás, az információs-kommunikációs eszközök 
tanítási célú használata, a tantárgyakon átívelő képességek fejlesztése, valamint a tanulók fejlődésének 
nyomon követése. A legfeljebb öt éve tanító és az ennél hosszabb tanítási tapasztalattal rendelkező 
tanárok válaszainak összehasonlítása rámutatott, hogy az IKT-eszközök pedagógiai célú használa-
ta szignifikánsan nagyobb hangsúlyt kapott az elmúlt évek tanárképzésében, mint korábban. Az 
OECD-országokban és Magyarországon is a tanárok 95 százaléka vett részt a vizsgálatot megelőző 
12 hónapban szakmai fejlődést elősegítő tevékenységekben. Hazánkban a legnépszerűbb szakmai 
fejlesztő tevékenységnek a szakirodalom feldolgozása és a továbbképzéseken való személyes részvétel 
bizonyult. A tanárok visszajelzései alapján hazánkban azokra a továbbképzésekre van a legnagyobb 
igény, amelyek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához, illetve az infokommunikációs tech-
nológiák pedagógiai célú felhasználásához kapcsolódnak; öt tanár közül egy ezeken a területeken 
szeretne nagymértékben fejlődni. A tanárok által megfogalmazott igény összecseng azzal, hogy az 
intézményvezetők szerint az oktatás eredményességét hátráltató tényezők közül az egyik leginkább 
hangsúlyos a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához értő pedagógusok hiánya. A mérés ered-
ményei azt is láthatóvá tették, hogy az intézményvezetők szinte kivétel nélkül részt vettek szakmai 
fejlődést elősegítő tevékenységekben a vizsgálatot megelőző egy évben. Az iskolaigazgatók az OECD-
országokban és Magyarországon is olyan továbbképzésekre tartanak leginkább igényt, amelyek a 
tanárok közötti együttműködés serkentését, illetve a rendelkezésre álló adatok intézményfejlesztési 
célú felhasználását célozzák.

Munkaidő-szerkezet > Az OECD-országokban és Magyarországon is a tanárok hetente átlagosan 
39 órát dolgoznak, és a munkaidejük 54 százalékát fordítják tanításra. Ez azt jelenti, hogy hazánkban 
egy tanárnak saját bevallása szerint hetente átlagosan 28 tanórája van, emellett pedig körülbelül 
6,5 órát fordít az órákra való felkészülésre, 3 órát a tanulók teljesítményének értékelésére és szintén 
3 órát általános adminisztratív feladatok elvégzésére. Magyarországon a pályakezdő tanárok heti 
munkaideje átlagosan 2 órával rövidebb, mint az öt évnél hosszabb ideje tanítóké, de a tanításra 
fordított idő a két csoport esetében megegyezik. A magyar intézményvezetők munkaidő-szerkezete 
nagyon hasonlít az OECD-országokban jellemző struktúrára, egy Magyarországon dolgozó igazgató 
hetente átlagosan 13,5 órát fordít adminisztratív feladatokra, 8,5 órát vezetési-irányítási feladatokra 
és 6 órát tanításra, illetve tantervvel kapcsolatos tevékenységekre.

A tanárok által javasolt fejlesztési irányok > A TALIS lehetőséget biztosított a tanároknak arra, 
hogy jelezzék azokat a fejlesztési irányokat, amelyeknek véleményük szerint prioritást kell élvezniük 
az 5–8. évfolyamos oktatásban. A válaszok összegzése azt mutatta, hogy az oktatási költségvetés 
bővítése esetén az OECD-országokban a pedagógusok a legnagyobb arányban a tanárok béremelését, 
valamint az osztálylétszámok csökkentését tartják fontosnak. Magyarországon a tanárok a legnagyobb 
arányban (81 százalék) a pedagógusok béremelését tartják fontos prioritásnak, ezt követi az admi-
nisztratív terhek csökkentése (75 százalék) és az iskola épületeinek fejlesztése (72 százalék). A taná-
rok vásárlóerő-paritáson számolt kezdő fizetése és béremelési igénye közötti összefüggés vizsgálata 
rávilágított, hogy minél magasabb egy országban a tanárok kezdő fizetése, annál kisebb arányban 
jelölték meg fontos prioritásként a béremelést az oktatási kiadások között.

Pályakezdő tanárok > Az OECD-országokban a pályájuk elején lévő tanárok néhány százalék-
ponttal nagyobb arányban elégedettek a munkájukkal, és a pedagóguspálya társadalmi megítélését 
is jobbnak tartják, mint tapasztaltabb kollégáik, ezzel párhuzamosan viszont nagyobb arányban 
nyilatkoztak arról, hogy talán más pályát kellett volna választaniuk. Magyarországon a pályakezdő 
tanárok 68, a régebben pályán lévő tanárok 60 százaléka értett egyet azzal az állítással, hogy a tanári 
pályának több előnye van, mint hátránya. Bár az adatok arra utalnak, hogy hazánkban a tanárok 
valamivel negatívabban ítélik meg a pedagógusszakma presztízsét az átlagosnál, érzékelhető az is, 
hogy a pályakezdő tanárok nagyobb arányban elégedettek a tanári hivatással, mint a tapasztaltabb 
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pedagóguso k. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy hazánkban az indukciós, bevezető programok 
kisebb súlyt foglalnak el a tanári életpályában, mint az OECD-országokban, ugyanakkor Magyar-
országon az intézmények 80 százaléka biztosít mentorprogramot a pályakezdő tanároknak. 

Iskolai jellemzők > Magyarországon az 5–8. évfolyamosokat tanító iskolák (feladatellátási helyek) 
átlagos tanulói létszáma 333 fő, és az OECD-országok átlagánál (24) alacsonyabb osztálylétszám 
(20) a jellemző. A vizsgálat eredményei azt is láthatóvá tették, hogy Magyarországon az OECD-or-
szágoknál kedvezőbb a diák-tanár arány: egy tanárra átlagosan 11 tanuló jut. Ezzel párhuzamosan a 
pedagógusok és az adminisztratív munkatársak aránya megegyezik az OECD-országokban átlagosan 
tapasztalható értékkel, ugyanakkor hazánkban a nemzetközi átlagnál alacsonyabb a pedagógiai 
munkát támogató szakemberek aránya a tanárok számához viszonyítva. Az intézmények tanulói 
összetételének elemzése rávilágított, hogy Magyarországon az 5–8. évfolyamosok tanárai közül 
100-ból mindössze 1 olyat találunk, akinek az intézményében a nem magyar anyanyelvű tanulók 
aránya meghaladja a 10 százalékot. Ezzel együtt hazánkban (és az OECD-országokban átlagosan) 
minden ötödik tanár olyan iskolában dolgozik, ahol a hátrányos helyzetű tanulók aránya meghaladja 
a 30 százalékot. Az OECD-országokban dolgozó intézményvezetők válaszai alapján láthatóvá vált, 
hogy a fejlett gazdaságú országokban átlagosan minden harmadik, negyedik iskolában kihívást je-
lent a megfelelően képzett pedagógusok rekrutálása és az intézmények infrastrukturális fejlesztése. 
Magyarországon 10 iskolaigazgató közül 4 jelezte, nehezíti a minőségi oktatás biztosítását, hogy az 
iskolában nincs oktatást segítő pedagógiai személyzet, és minden harmadik iskolában hátráltatja az 
eredményes munkát a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez értő pedagógusok hiánya, valamint 
a nem megfelelő infrastruktúra és digitális felszereltség. Hazánkban az OECD-országokhoz viszo-
nyítva pozitív kép rajzolódik ki az iskolák biztonságosságával kapcsolatban: 100 intézmény közül 
2-ben fordul elő napi vagy heti rendszerességgel rongálás, lopás, a tanulók közötti erőszak okozta 
testi sérülés vagy a tanárok, iskolai alkalmazottak megfélemlítése. Ugyanakkor figyelmet érdemel, 
hogy az iskolaigazgatók válaszai alapján Magyarországon minden tizedik iskolában hetente vagy 
naponta problémát okoz a tanulók körében egymás megfélemlítése vagy zaklatása, míg ugyanaz az 
arány az OECD-országokban 14 százalék. 
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