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Jó alapokkal!
A középiskolai átmenet nehézségei
A középfokú oktatás rendszerében évek óta folyik az útkeresés. A középfokú intézményekbe 
a bejutás 10, 12, és 14 éves korban lehetséges. A 8 osztályos és a 6 osztályos gimnáziumi 
oktatás korábbi életszakaszban emeli ki az általános iskolából a tanulóit. Ezt sokan nem 
tartják szerencsésnek, mivel az iskolai közösségeket nagyrészt megfosztják a motivált, 
húzóerőként működő diákoktól, s a szociológiai vizsgálatok szerint a legiskolázottabb szü-
lők gyermekei kerülnek válogatottan ezekbe a képzési formákba; ugyanakkor mellette szól, 
hogy a tehetséggondozáshoz kiváló lehetőséget nyújtanak az így működő iskolák. Írásunk-
ban ezen kérdéskört járjuk körbe.
Szöveg: Martin Jánosné

Az előző években erőteljes lett az a tendencia, hogy 
a 14 éves kori pályaválasztás túl korai, s a gimnáziumi 
képzés ideje alatt érlelődhet a tanulói érdeklődés, pá-
lyairányultság. A családok, a gyerekek jelentős hányada 
magasabb képzési szintű oktatási intézményben kép-
zelte a továbbtanulási jövőjét, anélkül, hogy az ahhoz 
szükséges felkészültséggel rendelkezett volna. Egyre 
több motiválatlan, kevésbé felkészült gyerek került 
olyan iskolába, ahonnan megfelelő képzettség nélkül 
nem tudott a munkaerőpiacon érvényesülni, s csalódot-
tan kellett kezdenie felnőtt életét az elvesztegetett évek 
miatt.

Az előrejutáshoz rendkívül fontos a családi háttér, s ha 
a tanuló a tanulásra kevésbé motivált környezetben él, 
az iskolai lemorzsolódás is szükségszerűen bekövetke-
zik. A pedagógia és az oktatáspolitika a várható tenden-
ciákra keresve a választ, az új pedagógiai módszerek 
gyakorlatával és a képességeknek megfelelő képzési 
formák felkínálásával, a nem megfelelő oktatási szint 
elhagyásának legjobb módjai kidolgozásával igyekszik 
a jó irányt megtalálni, kidolgozni, majd bevezetni. Itt 
jöhet szóba az átjárhatóság, illetve a nem iskolarend-
szerű oktatási formákba való átlépés lehetővé tétele is.

Hangsúlyosan fontos az iskolák pályaorientációs tevé-
kenysége, s annak tudatosítása, hogy időközben módjuk 
lehet a tanulóknak az iskolai pályájuk módosítására. 
Pozitív irány, hogy megnőtt az érettségit adó középisko-
lák iránti érdeklődés, s az, hogy bármelyikből lehetőség 
nyílhat a továbbtanulásra a felsőfokú intézményekben. 
A középiskolai oktatáson belül az érdeklődés különösen 
megnőtt a szakképzés iránt, ami az említettek mellett 
szakmai végzettséget is ad a végzetteknek. 

A gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépis-
kolák rendszerében nagyfokú volt a lemorzsolódás, 
a gazdaság megfelelő működéséhez pedig hiányoztak 
a jól képzett szakemberek. A fejlesztőmunka a szak-

képzés rendszerének átalakításában látja a megoldást. 
A 2020-as tanévtől azok az általános iskolát elvégző 
diákok, akik kialakult szakmairányultsággal rendel-
keznek, technikumi és szakiskolai képzésben tanulhat-
nak. A technikum ötéves képzési időszakban érettségit 
és technikusi végzettséget ad; a szakiskola hároméves 
képzés keretében szakmunkás-bizonyítványt nyújt egy 
szakma elsajátításáról. A szakképzésben résztvevők 
tanulmányi ösztöndíjra számíthatnak mindkét iskola-
típusban. 

A technikumi képzésben a 11. évfolyamtól kezdődően 
duális képzésben, vállalati keretben folyik a szakirányú 
képzés, amihez már munkajövedelem társul. A tech-
nikumi oktatás zárásaként négy közismereti tárgyból 
érettségit tesznek a fiatalok, az ötödik tárgy a szakmai 
vizsga, ami emelt szintű érettséginek felel meg. Így a ta-
nulók lehetőséget kapnak arra, hogy a felsőoktatásban 
folytassák tanulmányaikat.

A hároméves képzési idejű szakképző iskola az első év 
során ágazati alapismereteket nyújt, majd a következő 
két évben szakirányú képzés folyik. Lehetőségük van 
a tanulóknak a továbblépésre, érettségit vagy techniku-
si végzettséget szerezhetnek. Ez utóbbi a felsőoktatás 
felé is kaput nyit.

A szakmát és érettségit nyújtó középfokú intézmények 
népszerűsége elég nagy, az új szerkezet a várakozás-
nak megfelelően valószínűleg tovább növeli a szak-
maszerzés irányultságát, ám a felsőoktatásba történő 
továbbtanulást, a diplomaszerzés lehetőségét a tanulók 
biztosabbnak látják a gimnáziumi képzéssel.

A gimnáziumi képzés célja az általános műveltség meg-
alapozása. Alapesetben a képzés a kilencedik évfolyam-
tól a 12. évfolyamig tart, és érettségivel zárul. 2004-től 
van lehetőség arra, hogy úgynevezett „nulladik évfolya-
mon”, idegen nyelvi előkészítő évet szervezzenek az is-
kolák. A kilencedikben a kötelező tanórai foglalkozások 
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40%-ában intenzív idegen nyelvi felkészítés folyik. 
A nyelvi előkészítő évfolyamon az időkeret 15%-át in-
formatikai ismeretek oktatására, a megmaradt időke-
retet pedig képességfejlesztésre kell fordítani. 

A középfokú oktatás bármelyik oktatási szintjén tanul 
is a gyermek, meg kell élnie az átmenet nehézségeit. 
A kamaszkor bizonytalanságaival küzdő fiatal bekerül 
egy új környezetbe, ahol minden tehertételt, megfele-
lési kényszert jelent. Magasabb követelményekkel kell 
számolnia, esetlegesen más tanítási módszerekkel, s 
új tanárokkal, új osztálytársakkal kell elfogadtatnia 
magát. Számos félelem él a gyerekben az új iskolával 
kapcsolatban, még akkor is, ha előzetesen igyekezett 
tájékozódni. Azt biztosan tudni véli, hogy sokkal több 
lesz mennyiségileg a tanulnivaló, s magasabb lesz a kö-
vetelményszint.

A 9. évfolyam nehézségei:
	� Életkori nehézségek
	� Félelmek az új iskolával kapcsolatban
	� Új környezet elfogadása
	� Megváltozott követelményrendszer
	� Stressz, szorongás

Tünetek: 
	� Romló tanulmányi eredmények 
	� Csökkenő motiváció 

A tanuló beilleszkedésének segítése alapfeltétele an-
nak, hogy sikerrel vegye ezt az akadályt, s önbizalom-
mal, motiváltan dolgozzon a tanulmányi eredmények 
elérésén. Kevesebb szorongáson megy át az a tanuló, 
aki az iskolaválasztásban nagyon tudatosan vett részt, 
s lehetőséget kapott arra, hogy megismerje az iskolát, s 
az iskola is őt. Mind az általános, mind a középiskolák 
pedagógusai sokat tehetnek a cél érdekében. A gyerek 
képességeinek ismeretében tanácsot és információkat 
nyújthatnak tanárai, a középfokú intézmények pedig 
alapos tájékoztatással, nyílt napok során előzetes képet 
adhatnak iskolájukról. Fontos, hogy a diákok jól válasz-
szanak, hogy elkerülhető legyen a csalódás.

Jó szolgálatot tesz a központi írásbeli felvételi meg-
írása, mert az eredmény mégiscsak jelzi a követelmé-
nyek szintjét. S ha a középiskola szóbeli beszélgetésre 
is behívja a diákot, személyes tapasztalat szerezhető 
a tanulóról. Ez alkalommal megmutathatják magukat, 
érdeklődésüket, eredményeiket. A személyes tulajdon-
ságok megismerése lehetővé teszi az egyéni bánásmó-
dot, s a közösségek kialakításában is fontos tényező.

A beilleszkedés megkönnyítése folytatódik az első 
tanév során. A tanév eleji két hét a beszoktatási idő-
szak, amelynek során az iskolához, a tanári és tanulói 
közösséghez való pozitív hozzáállást igyekszik a peda-
gógusgárda kialakítani, elérni. Ebben az időszakban 
fontos a tantárgyspecifikus technikák, módszerek meg-
mutatása, gyakorlása. A könyvhasználat, a vázlatírás, 
az IKT-eszközök, -felületek használatának tanítása 
jelentős segítség, főleg azoknak a gyerekeknek, akik 
az általános iskolában nem gyakorlatként találkoztak 
ezekkel a technikákkal. Megnehezíti az első időszakot 
az a tény, hogy a különböző általános iskolákból érkező 
gyerekek ugyanolyan érdemjeggyel nem feltétlenül 
azonos szintű tudás birtokában vannak, a szintrehozás 

így nem kevés feladatot hoz. Ebben az időszakban a szá-
monkérések próbajellegűek, s az értékelés tájékoztató 
jellegű. A diákok és a szülők negyedévente tájékoztatást 
kapnak arról, hogy az eredmények hogyan alakulnak, 
van-e szükség jelentősebb segítségre, egyéni tanulói 
útvonal kialakítására.

A középiskolák tanítási módszereinek a gyakorlatiasabb 
szemlélet felé történő elmozdulása is a tanulási eredmé-
nyességet segíti. A frontális órák helyett a projekteken 
munkálkodás, a csoportokban való munka, a digitális 
oktatás térhódítása, informális helyszínek látogatá-
sa, interaktív előadások, külső programok a tanulási 
motiváltságot, s ennek nyomán a sikeresebb előmenetelt 
eredményezi. Az értékelés terén is vannak változások.

Milyen tanácsot adhat szülő és pedagógus a diáknak 
az iskolaváltás megkönnyítésére?
1. Legyen egy barát melletted!
2. Légy tisztában azzal, hogy mi vár rád!
3. Maradj távol a bajtól!

Barátok
Ha van olyan iskolatárs, akit az általános iskolából 
ismer, a kezdeti időkben biztonságot ad, nem érzi magát 
egyedül a gyermek. De nyitott, természetes viselkedés-
sel könnyen lehet új ismerősöket szerezni, akikből akár 
barát is válhat. Nem kell tartani az ismerkedés kezdő 
lépésének a megtételétől, hisz a többiek is hasonló hely-
zetben vannak, s örülnek a közeledésnek. Fontos, hogy 
ne mutassunk mást magunkról, őszinte személyiséggel 
könnyebb megnyerni másokat. 

Felkészülés az új elvárásokra
A legtöbben arra készülnek, hogy a középiskolában 
nagyságrendekkel több lesz a tanulnivaló, több órá-
juk lesz, több házi feladat, magasabb lesz a követel-
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ményszint, s kevesebb lesz a szabadidő. A felesleges 
stresszelés helyett hasznos lehet egy előzetes tájéko-
zódás a munkarendről, a tanárokról, a lehetőségekről. 
Honnan lehet mindezt megtudni? Tanulmányozni 
lehet az iskola honlapját, ahol az értékelés mikéntjéről 
is lehet olvasni, ha a pedagógiai program átolvasása 
kissé nehéz feladat is lenne. Lehet felsőbb évfolyamos 
diákokat kérdezni a tanárok szigorúságáról, az iskolai 
programokról stb. De ezek a vélemények elég szubjek-
tívnek ítélhetők, vagyis nem kell mindent komolyan 
venni. Az jó kiindulási pont, hogy ha el akarunk érni 
valamit, azért tenni is kell.

Tanulási technikák 
Ezen a téren már az általános iskola sokat tehet a ta-
nulókért. A jó szaktanár azt is tanítja, hogyan lehet azt 
a tantárgyat eredményesen tanulni, s tartós ismeretre 
szert tenni. 

A legfontosabb, ha az órán érdeklődő, sőt tevékeny 
figyelemmel, munkával vesz részt a diák, így érthető-
ek lesznek az összefüggések, s az előző ismeretekhez 
kapcsolódási pontok alakulnak ki. Ez a legfontosabb, 
így nem lesz csupán magolás az ismeretek rögzítése. Ha 
hallás útján tud valaki eredményesen bevésni ismerete-
ket, annak érdemes az otthoni tanulás során is használ-
ni a technikát. Hangosan fel kell mondani az anyagot 
(szerencsés, ha van kinek), s ezzel mintegy próbafelelés 
is történik. Ennek az is haszna, hogy rutint szerez a diák 
a szereplésben, vagyis nem ijed meg a saját hangjától.

Sokan látás útján tanulnak könnyebben. Ők azok, akik 
arra emlékeznek, hogy hol, milyen környezetben volt 
a válasz a könyvben, milyen kép alatt stb. Segíti az em-
lékezetet a lényeges elemek kiemelése aláhúzással, 
esetleg különböző színű megjelöléssel. Vannak, akik-
nek nehézséget okoz a lényeglátás, s szinte mindent 
aláhúznak, amivel persze nem segítik magukat. A segít-
séget az jelenti, ha az órai munkában megértik az össze-
függéseket, s a meglevő ismeretekhez találnak kapcso-
lódási pontokat. Gyakorolni lehet a lényegkiemelést, ha 
a részenkénti anyaghoz kérdést tesznek fel. Az online 
felületeken és kiadványokban található szövegértési 
feladatok is jó szolgálatot tesznek. Közben az olvasás és 
a szókincs is fejlődik.

A kulcsszavakkal vázlatot írni is jó tanulási gyakorlat. 

Az, aki leírja a fontos dolgokat, közben tevékenységet is 
végez, ez jelentősen erősíti a rögzítést. A vázlat alapján 
hangosan elmondani a tanultakat, s közben akár fel-alá 
járkálni, sokak számára bevált tanulási stílus. A vizuá-
lis típusúak az adott témához a neten ábrákat, képanya-
got találnak, ami ugyancsak segíti a felidézést.

A koncentráláshoz fontos megfelelő körülményeket 
találni. Tv-nézés közben a tananyagra is kellő figyelmet 
fordítani nem kecsegtet sikerrel. Vannak, akik (kipró-
báltan) zenei aláfestés mellett tudnak figyelni, de azt is 
tudják, hogy nem minden zene alkalmas erre. Az együtt 
tanulás módszerét csak az ellenőrzési szakaszban 
tartom célravezetőnek, vagyis amikor szinte próba-
felelés végezhető. Nem jó, ha a bevésés idején bármi 
elvonja a figyelmet, s ez a barátok társaságában gyakran 
előfordul.

Ha az általános iskolában még nem alakult ki az ered-
ményes, saját tanulási stílus, a középiskolában minden-
képpen szükség lesz rá. Ha egy tantárgy tanulásával 
nehézségek támadnak, időben segítséget kell kérni 
a szaktanártól, hogy adjon tanácsot a tantárgy tanulá-
sához. A tanulmányi sikerek önbizalmat adnak, s tovább 
segítik a célok elérését. Mert a legfontosabb, hogy legyen 
cél, s hozzá elszántság, hogy képesek vagyunk elérni.

Hely a közösségben
Sokan mérlegelik azt, hogyan foglalhatnának el jó 
helyet az osztályközösségben. Mikor ismerik el jobban 
a társak, ha szerénynek, vagy ha vagánynak mutat-
koznak. Erre az a jó tanács, hogy a tetteinknek vannak 
következményei, s át kell gondolni, mit cselekszünk. 
A felelősségteljes magatartás a legkifizetődőbb.

Divat
A kamaszkor az útkeresés időszaka. Ez az út tele van 
bizonytalansággal. Még saját magával sincs tisztában 
a fiatal. Az öltözködés is egy olyan terület, ahol nagyon 
könnyen tévútra lehet tévedni. Ha nagyon ki akarsz tűn-
ni, s extravagáns öltözködéssel kívánod ezt hangsúlyoz-
ni, kiválthatod a lánytársak féltékenységét, a fiúk pedig 
esetleg könnyű prédának bélyegeznek. Gondolhatod, 
hogy nem szerencsés az sem, ha egy srác csak az öltöz-
ködése szokatlanságával akar figyelmet vonni magára. 
A tanároknak kialakulhat az a véleménye, hogy nem 
a tanulás érdekel. A tanács most is az, hogy add önmagad, 
ne akarj más lenni. A praktikus stílus a legmegfelelőbb.

Klikkek 
Gyakran találkozni osztályközösségekben olyan cso-
portokkal, ahol egy magát érvényesíteni akaró fiatal 
erővel akar vezéregyéniséggé válni. Ezt legtöbbször 
úgy éri el, hogy kiszúrja azokat a diáktársakat, akiket 
szerénynek, gyengének vél, s elkezdi kritizálni, talán 
megfélemlíteni, terrorizálni őket. Többen félelemből 
csatlakoznak hozzá, s így ők is az erősek csoportjá-
hoz tartozónak gondolják magukat. El kell kerülni 
az ilyen csoportosulást, azokkal barátkozva, akiknek 
ez visszatetsző. Ha bántalmazás éri a diákot, segítséget 
kell kérni a tanároktól, szülőktől, felnőttektől. Ez nem 
gyávaság, hanem éppen a jó oldalra állás bátorsága.

A beilleszkedés
A beilleszkedés nem jelenti azt, hogy idomulni kell 
bizonyos társakhoz. Nem kell feladni a személyiséget, 
biztosan lesznek, akik éppen azt a személyiséget tartják 
belevalónak, szimpatikusnak, aki nem hódol be a mások 
által diktált divatoknak (pl. dohányzás, szeszes italok 
fogyasztása, felelőtlen magatartás a közösségi hálókon, 
mások zaklatása névtelenül stb.).

Az az erős, aki célokat tűz maga elé, s el is éri azokat.

Jó, ha van kedvenc tanár, akihez bizalommal 
lehet közeledni! Vannak az osztályban olyanok, akik 
a tanárokkal való patrónus viszonyt ún. nyalizásnak 
értékelik. Nem szabad rájuk hallgatni, mert a legjobb út 
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a célok eléréséhez, ha van kihez fordulni, van kitől se-
gítséget kérni. Ha érdeklődés viszi a tanulót valamelyik 
tanárhoz, komoly munkakapcsolatra is szert tehet.

Jó alapokkal és megfelelő motivációval, érdeklődéssel 
kezdeni a középiskolát fél sikernek számít. Mennyire 
jellemző ez a most középfokú tanulmányokat kezdő 
iskolásokra?

Nemcsak a diákoknak, hanem a középfokú oktatásban 
dolgozó pedagógusoknak is vannak nehézségeik 
az átmenettel. Átlagosan jó iskolának számító szakkö-
zépiskolában tanít már csaknem 30 éve Molnár László 
műszaki tanár, akinek van tapasztalata arról, hogy 
az évek során javult-e az intézménybe érkező tanulók 
képzettségi szintje, motivációs hozzáállása. Arról is 
kérdeztem, hogy mennyire egységes képességszinttel 
jönnek továbbtanulni a különböző általános iskolákból 
a diákok. 

A műszaki profilú középiskola az egyre csökkenő gyerek-
létszám miatt már nem igényli a felvételhez a központi 
felvételi eredményeket, csupán az alapfokú érdemjegyek 
szolgálnak alapul a bekerüléshez. Ez viszont azt a hely-
zetet hozza magával, hogy eltérő tudásszinttel rendel-
kező tanulók kerülnek egy tanulócsoportba, s a tanárok-
nak csaknem fél év munkájába kerül az egységes szint 
elérése. A hozott jegyek nem egyforma tudást takarnak 
a nem egységes értékelés, követelményszint miatt.

A tudásszintről szomorúan s pesszimistán állapítja 
meg kollégánk, hogy lefelé ível. Sem az alapkészségek-
kel, sem a tárgyi tudással nem lehetnek elégedettek. 
Sajnálatos módon a tanulók alig rendelkeznek szakmai 
érdeklődéssel, nem is tudják, mire vállalkoznak, milyen 
munkakörülmények várnak majd rájuk. Az iskola a nyi-
tott napján csak kismértékben tud betekintést adni, 
nagyobb mértékű pályairányítási tevékenységet vár-
nának el az általános iskolától. A gyerekekből hiányzik 
az érdeklődés, s így a tanulási kedv sem megfelelő. 

Az első félév fő feladata, hogy megtanítsák a diákokat 
tanulni – sokakat az értő olvasásra is. A képességbeli 
különbségeket igyekeznek lefaragni, s felkelteni az ér-
deklődést. A tanárokon nagyon sok múlik, sokat számít, 
hogy mennyire teszik érdekessé az órákat. Az sem 
mellékes észrevétel, hogy a tanárok között is van érdek-
telen, s még olyan is, aki nem gyerekszeretetből végzi 
a dolgát. 

Természetesen a gyereket nemcsak az iskolának kell 
nevelnie – vallja a tanár úr –, hanem a családjának is. 
Sok a nevelési hiányosság, s a tanulmányi problémák 
megbeszélésére, a megoldás keresésére sincs mód 
a szülővel beszélni, mert nem lehet találkozni, nem 
érdeklődnek.

Témánk volt az is, hogy a gyerekeknek túl sok időt kell 
az iskolában tölteni, s az otthoni készülésre már nem 
tudnak, akarnak időt fordítani, főként, ha edzésre 
is járnak. Az időbeli leterheltségen javítani lehetne 
a tananyag ésszerűsítésével, mivel vannak felesleges 
dolgok. Rövidebb idő alatt is el lehetne végezni bizonyos 
dolgokat, s csökkenne az óraszám. 

A tanár úrral folytatott beszélgetés sok problémát 
felvetett, egyrészt az új növendékek beszoktatásával 

kapcsolatban, de utalt szükséges változtatásokra is. 
Természetesen az iskolák, a tanárok, a gyerekek is 
mások az ország legkülönbözőbb településein, vannak 
hangsúlyosabb problémák, esetleg kisebbek, de ahhoz, 
hogy jól induljon az új iskolai pályafutás, nagyon oda 
kell figyelni. 
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