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BeVeZetÉS

Az EFOP-3.1.7-16-2016-00001 projektben alkalmazott Esélyteremtő Intézmény-
fejlesztési Program és Eszközrendszert a TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 kódszá-
mú, Eötvös József Program – Pedagógiai szakmai szolgáltató intézet fejlesztése 
és Projektháló című kiemelt elődprojekt keretében fejlesztették ki, 139 köznevelési 
intézményben próbálták ki, valamint elkészült az adaptáció ütemterve is. Az előd-
projekt az Esélyteremtő Intézményfejlesztési Program és Eszközrendszer együt-
tes megnevezésére az ETIPE, az esélyteremtő programra az ETIP, az esélyte-
remtő intézményre pedig az ETI mozaikszavakat használja. A programot ebben a 
formában vettük át. 

Az Esélyteremtő Intézményfejlesztési Program és Eszközrendszer lényege, 
hogy az esélyteremtő intézménnyé válást támogató program céljainak eléréséhez 
az esélyteremtő intézményi működés kialakítását támogató eszközöket rendel, 
amely intézményi, osztálytermi és tanulói szintek szerint kínál gyakorlati segítsé-
get a pedagógiai folyamatok, tevékenységek megvalósításához. 

Az Esélyteremtő Intézményfejlesztési Program és Eszközrendszer (ETIPE) el-
nevezésben az eszközrendszer elnevezés alatt nem konkrét tárgyi eszközökről, 
technikai kellékekről van szó, hanem olyan felhasználható eszközökről, amelyek 
az adott intézmény helyzetelemzésére épülően kidolgozott fejlesztési/intézkedési 
tervben megfogalmazott célok eléréséhez szükségesek a gyakorlatban megvaló-
sítható utak, megoldási irányok, lehetőségek megjelölésével. 

Az ETIPE az esélyteremtő intézményi működés kialakítását támogató eszközök 
alkalmazását három szinten mutatja be:

 ► Az intézmény szintjén olyan eszközökre fókuszál, amelyek rendszerszintű 
alkalmazásával biztosíthatók az esélyteremtő intézményi működés feltét-
elei (pl. teammunka, esetmegbeszélés).

 ► A csoport/osztályterem szintjén kell számba venni azokat az eszközöket, 
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amelyek az iskolai osztályokban nélkülözhetetlenek az esélyteremtés szem-
pontjából (pl. eredményes tanulásszervezési eljárás, módszer, technika).

 ► A gyermek/tanuló szintjén olyan eszközök alkalmazására kell gondolni, 
amelyek egyénre szabottan növelhetik az esélyeket (pl. az egyéni fejlesztés 
hatékony eszközei).

Jelen projekt keretében 150 fejlesztésbe vont köznevelési intézmény több mint 
3000 pedagógusának továbbképzése valósult meg az ETIPE-módszertan szerint. 
Szintén a projekt keretében történt az ETIPE beépítése a mindennapi nevelő-ok-
tató munkába, ezáltal szélesítve a résztevő intézmények módszertani repertoárját, 
hogy érdemben tudjanak reagálni minden tanuló fejlődési szükségleteire, élethely-
zetére differenciált pedagógiai válaszok segítségével. Mivel az ETIPE hatásainak 
vizsgálatára az elődprojektben nem került sor, így a jelen projekt keretében a 
programot megvalósító intézmények tapasztalatai alapján beválásvizsgálat ké-
szült, amelynek eredményeit foglaljuk össze.
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AZ eSÉLYteReMtÉS ÉS 
A HÁtRÁNYKOMpeNZÁCiÓ 

SZAKpOLitiKAi ÉS 
eLMÉLeti HÁtteRe

A tanulmány célja, hogy bemutassa egy, az oktatási esélyteremtésre fókuszá-
ló komplex fejlesztési beavatkozás folyamatát, elemezze annak hatásrendszerét. 
Ehhez szükséges, hogy a legfontosabb alapfogalmakat, az elméleti hátteret és a 
korábbi empirikus vizsgálatok tapasztalatait összefoglaljuk. 

Az inkluzív oktatás az 1994-es Salamancai Nyilatkozat óta egyre nagyobb fi-
gyelmet kapott a kutatások területén is, globális jelenséggé nőtte ki magát, de 
az empirikus kutatások nagy részét továbbra is csak maroknyi kutató végzi 
(Hernández-Torrano et al. 2020). Az esélyteremtés kapcsán a legfontosabb fo-
galom a hátrányos helyzet, ami alatt olyan társadalmi helyzetet értünk, amiben 
valaki valakihez képest elmarad valamiben. A hátrányos helyzetet több oldalról is 
megközelíthetjük, hiszen beszélhetünk szocioökonómiai hátrányról (szegénység), 
illetve szociokulturális hátrányról is. A hátrányos helyzet gyakorlatilag a családi 
diszfunkció társadalmi következménye. Érdemes kiterjeszteni a hátrányos hely-
zet értelmezését pedagógiai szempontból is. Ebben a megközelítésben „minden 
olyan esetben hátrányosnak tekinthető egy gyermek helyzete, amikor az számára 
a szokásosnál és átlagosnál nehezebb körülményeket idéz elő a személyiségfej-
lődésében, tanulási eredményei elérésében, iskolai életminőségében” (Réthy–Vá-
mos 2006). 

A hátrányos helyzet fogalmától könnyel eljuthatunk az esélyegyenlőség/esély-
egyenlőtlenség fogalmához. Az iskolai esélyegyenlőtlenségek szoros összefüg-
gést mutatnak a szociális helyzettel. Az esélyegyenlőség keletkezésének három 
modelljét érdemes elkülönítenünk Nahalka (2016) alapján. A deficitmodell az 
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esélyegyenlőséget eleve adottnak tekinti az iskola számára. Ebben a megköze-
lítésben az iskola sokszor tehetetlen, a felzárkóztatásban próbál pedagógiai esz-
közökkel segítséget nyújtani. Az iskola azonban nem pótolhat mindent, amiben a 
gyerekeknek hiányuk van (pl. nem pótolhatja a családot, nem ellensúlyozhatja a 
szegénységet), ezért ezek a felzárkóztatási kísérletek nem is tudnak tömegesen 
sikeresek lenni. A szegregációmodell abból indul ki, hogy elsősorban az iskolában 
lévő szelekció, a homogén csoportok kialakítása nem engedi, hogy a felzárkóztató 
programok működjenek. A modell az esélyegyenlőség okaként a szelekciót jelöli 
meg, így oktatáspolitikai döntésként kezeli a kérdést, amelynek értelmében meg 
kell szüntetni a szelekciót, és az intézményeken belül is fel kell azt számolni. Vé-
gül a látens diszkrimináció modellje azt fejti ki, hogy az iskola képtelen igazodni a 
gyerekek között a háttérben lévő kulturális meghatározottságok eltérései nyomán 
kialakult különbségekhez. A modell felhívja a figyelmet a nem szándékolt tevé-
kenységek fontosságára (pl. olyan tananyag vagy értékvilág közvetítése, amely-
lyel az iskola kedvez a jobb helyzetben lévő családok gyermekeinek, és ezáltal 
látens módon háttérbe szorítja a hátrányos helyzetűeket). Ennek a modellnek az 
értelmében a pedagógiai kultúrát kell átalakítani, a gyerekek sajátosságaihoz kell 
igazodni. A projekt keretében is ez az alapvetően érvényes szemlélet. 

A magyar iskolarendszer történelmileg konzervatív, szelektív rendszernek te-
kinthető. Ennek számtalan negatív következménye azonosítható: az iskolában el-
töltött idő rövidsége és az ennek következtében létrejövő lemorzsolódás, spontán 
kirekesztődés az osztályközösségből, tanulási kudarcok, alacsonyabb presztízsű 
iskolák választása és korai szakosodás, szegregáció, fiatalkori deviancia stb. Ezek 
kezeléséhez egyrészről a megfelelő törvényi háttér biztosítása is szükséges, de 
fontos az infrastruktúra fejlesztése, a családi szocializáció hiányainak kezelése 
(pl. családgondozás, gyermek- és ifjúságvédelem, nevelőotthoni hálózat stb.) és a 
régiók közötti gazdasági különbségek kezelése is. Az esélyegyenlőtlenség szem-
pontjából kulcsfontosságú pedagógiai feladat a nevelési-oktatási folyamat hátrá-
nyos helyzetre vonatkozó sajátosságainak ismerete, a tanulók megismerésének 
képessége, a meleg, elfogadó iskolai légkör megteremtése, a hatékony differenci-
álás megvalósítása (Réthy–Vámos 2006).

Mindez felerősíti az igényt az elfogadó, befogadó iskola megteremtésére, a mél-
tányos pedagógiai gyakorlat fejlesztésére. Ezek a tényezők csak minőségi iskolák-
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ban valósulhatnak meg, képzett pedagógusok segítségével, hiszen olyan adaptív, 
befogadó légkört kell teremteni, amely csak az oktatás tartalmának, stratégiájá-
nak, módszereinek, munkaformáinak és értékelési gyakorlatnak a nagyfokú indivi-
dualizálása keretében lehetséges (Réthy–Vámos 2006). 

A fenti tényezők hangsúlyozása kiemelten fontos, hiszen a magyar iskolarend-
szerben rendkívül erős a családi háttér és a tanulói eredményeség közötti kap-
csolat, és az iskola nagymértékben növeli a különbségeket. Éppen ezért fontos 
megemlíteni azokat a korábbi kutatásokat, amelyek hatásvizsgálati módszerrel bi-
zonyították az integrált oktatás hatékonyságát a tanulói eredményesség vonatko-
zásában a hátrányos helyzetű és roma tanulók esetében. A kutatás alapján a siker 
kulcsa a tanulóközpontú szemlélet és a kooperatív tanulásszervezés alkalmazása 
volt (Fehérvári 2016).

Szakpolitikai szempontból a hátrányos helyzet és az esélyegyenlőség kérdé-
se markánsan a korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás tematikájában jelenik meg. 
Adamecz és munkatársai (2014) utalnak ennek egyéni, társadalmi és államház-
tartási költségeire. A korai iskolaelhagyás gazdasági költségei az európai orszá-
gokban átlagosan 100 000 Ft – 1 800 000 Ft közé tehetők, míg a lemorzsolódás 
megakadályozása – például ha Magyarországon sikerülne a roma fiatalokat el-
juttatni az érettségiig – személyenként 7 000 000 Ft – 19 000 000 Ft hozamot 
is jelenthetne. A területre vonatkozó szakpolitikai beavatkozásokat a prevenció, 
az intervenció és a kompenzáció háromszögében javasolt megtervezni, erőteljes 
hangsúlyt fektetve a prevencióra (pl. magas minőségű kisgyermekkori nevelés, 
megfelelő iskolai légkör megteremtése, befogadó szemlélettel kapcsolatos attitűd 
és módszertan fejlesztése) a QALL projekt helyzetelemzése alapján (Qall 2013). 
A QALL többek között kiemeli a pedagógiai szemléletváltás fontosságát, a helyi 
szintű innovációk támogatását, a jó gyakorlatok feltárását és megosztását, az in-
tegrációt segítő pedagógiai módszerek beépítését a tanárképzésbe, a kezdő ta-
nárok mentorálását, az osztályfőnök szerepét, az iskolapszichológus alkalmazá-
sának és szorosabb bevonásának lehetőségét és a külső szakmai szereplőkkel 
való együttműködést (pl. gyermekjóléti szolgálat). Ezzel szemben például Kende 
(2018) kiemeli, hogy nem elegendő a pedagógusok szemléletváltása a roma gye-
rekek iskolai kudarcainak megakadályozására, mert szükség van a szegregáció 
megszüntetésére is. 
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Érdemes megemlíteni a Magyar Kormány végzettség nélküli iskolaelhagyás el-
leni küzdelemre vonatkozó cselekvési tervét (2014–2020), amely az alábbi beavat-
kozási területeket emeli ki1:

 ►  a korai iskolaelhagyásban kiemelten érintett intézmények azonosítása, fej-
lesztése;

 ►  az ágazatközi együttműködés fejlesztése ágazati, területi és helyi szinten;
 ►  helyi közösségi együttműködések fejlesztése, kreatív partnerség;
 ►  pedagógusok;
 ►  korai gyermekkor, prevenció;
 ►  tartalmi kínálat, alternatív tanulási utak;
 ►  támogató szakmai szolgáltatások;
 ►  monitoring.

A fentiek összhangban vannak azokkal a nemzetközi szakirodalmi forrásokban 
is megjelenő tanulmányokkal, ajánlásokkal, amelyek az inkluzív iskolarendszer 
kialakítására fókuszálnak. Kinsella és Senior (2008) kiemelik a szakértelem, a 
struktúrák és a folyamatok fontosságát az inklúzió megvalósításában, amelyet az 
intézményi mikroszinttől kezdve a nemzeti makroszintig értelmeznek az alábbi 
ábra alapján (1. ábra).

 A szerzők értelmezésében az inkluzív iskola minden tanuló különféle igényeire 
képes odafigyelni, függetlenül a sokszínűség forrásától. Továbbá kiemelik a kül-
ső partnerekkel és a szülőkkel való együttműködés fontosságát a megvalósítás 
során. Egyértelmű fejlesztési irányként jelenik meg az iskolák tanulószervezeti 
fejlesztése. Az inkluzív oktatás kiépítésében Reicher (2010) a társas-érzelmi ta-
nulás aspektusait hangsúlyozza, kiemelve a konzisztens programimplementáció, 
a szülők, tanárok és társak bevonásának, illetve a különböző modalitások haszná-
latának fontosságát. 

Az inkluzív pedagógus jellemzői között említik Norwich és munkatársai (2020) 
a tanulói sokszínűség értékelését, minden tanuló támogatását, az együttműködés 
fontosságát, illetve a hatékony folyamatos szakmai fejlődést. Ezáltal megvalósít-
ható az inkluzív tanítás, amely a szerzők tapasztalatai alapján lehetővé teszi a 

1 https://www.kormany.hu/download/7/6a/e0000/ESL-Cselekv%25C3%25A9si-terv_20161109.pdf
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teljeskörű részvétel lehetőségét az osztálytermi folyamatokban, rugalmas és je-
lentőségteljes differenciálást alkalmaz, rugalmasan alkalmazkodik minden tanuló 
sajátos igényeihez, megtartva a nemzeti tanterv előírásait, illetve úgy tekint az 
inklúzió problémakörére, mint tanulási lehetőségre. Mindezek megvalósításához 
elengedhetetlen a bizonyítékokon alapuló inkluzív gyakorlatok megismerése a fo-
lyamatos szakmai fejlődés keretében (Van Meighem et al. 2018).

A rövid elméleti alapozás során feltárt tényezők mind megerősítik a projekt lét-
jogosultságát, szakpolitikai beágyazottságát. Az elméleti feltárásban megjelenő 
elemeket beépítettük a projekt hatásmérésébe is, így azok visszaköszönnek az 
eredmények bemutatása során is. A következőkben bemutatjuk részletesen a pro-
jektet, amelynek keretében a hatásmérésünk megvalósult. 

1. ábra: Az inklúzió megvalósításának különböző szintjei (Kinsella–Senior 2018)
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A pROJeKt KONteXtUSA

A kutatás az Oktatási Hivatal által megvalósított EFOP-3.1.7-16-2016-00001 
Esélyteremtés a köznevelésben című projekt keretében zajlott. A kiemelt projekt 
2017. január 10-től 2021. január 31-ig futott. 

A kiemelt projekt célja a befogadó nevelés támogatása, a végzettség nélküli is-
kolaelhagyás és lemorzsolódás kezelése, a hátrányos helyzetű tanulók oktatási és 
munkaerőpiaci esélyeinek növelése, társadalmi beilleszkedésének elősegítése és 
ezáltal a köznevelési rendszer méltányosságának, valamint a gazdaság verseny-
képességének a növelése. Ennek érdekében a projekt az esélyteremtő nevelést 
lehetővé tevő módszertani kultúra fejlesztésére fókuszál a köznevelési intézmé-
nyekben. A projekt továbbá célul tűzte ki az iskolarendszeren kívüli hátránykom-
penzációt növelő programok (a „Tanoda”, a „Második esély” és a „Roma lányok 
korai iskolaelhagyásának megelőzése” című programok) egymáshoz illeszkedé-
sének, eredményességének és nyomon követésének fejlesztését. A projekt kere-
tében komplex, a helyi viszonyokhoz illeszkedő, gyakorlatközpontú intézmény- és 
szolgáltatásfejlesztés, valamint szolgáltatási tartalomfejlesztés valósul meg a már 
meglévő ismeretek, tapasztalatok, módszertani háttér és képzések alkalmazásá-
val, valamint emberi erőforrás bevonásával a befogadó oktatás-nevelés megte-
remtése érdekében.

A projektben az Oktatási Hivatal támogatja a köznevelési intézmények szak-
mai munkájának fejlesztését, a pedagógusok bevonásával a pedagógiai munka 
megújítását. A projekt hozzájárul az esélyteremtő módszertant alkalmazó és an-
nak bemutatására, megismertetésére vállalkozó köznevelési intézmények háló-
zatos működésének támogatásához (gyakorlóintézmények). A projekt keretében 
a deszegregációs folyamatok előkészítése során a település teljes intézmény- és 
kapcsolatrendszerét figyelembe veszik. A projekt során mentorok, tanácsadók, 
szupervizorok és további szakmai munkatársak (pl. gyógypedagógus, iskolapszi-
chológus) támogatják a helyi kezdeményezések szakmai megvalósítását, nyomon 
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követését, időközi és záróértékelését. Kiemelt cél a résztvevő intézmények közötti 
tudásmegosztás elősegítése, az intézmények közötti együttműködések támogatá-
sa (pl. tanodákkal, kollégiumokkal, középfokú iskolákkal) a tanulók továbbtanulási 
esélyeinek és lehetőségeinek növelése érdekében. A projekt keretében fókuszál-
nak a jó gyakorlatok feltárására és széleskörű megosztásának biztosítására, a 
mérési-értékelési módszerek fejlesztésére és alkalmazására. 

A program az ország leghátrányosabb térségégeiben működő azon 150 intéz-
ményt támogatja, ahol az átlagosnál magasabb a hátrányos, halmozottan hát-
rányos helyzetű tanulók aránya (2. ábra) az Esélyteremtő Intézményfejlesztési 
Program és Eszközrendszer (ETIPE) módszertana szerint, az esélyteremtő intéz-
ménnyé válás folyamatában.

Ennek keretében a szakmai fókusz a tanulók tanulási motivációjának erősíté-
sén, az iskolai kudarcok leküzdésén, a szociokulturális helyzetből adódó hátrányok 
csökkentésén és a diákok önértékelésének növelésén van. A projekt keretében 
összesen 289 támogató szakértő, 30 mentor, 8 szupervizor, 22 gyógypedagógus 
és 19 pszichológus segíti ezt a munkát. 

 
2. ábra: A projektben részt vevő intézmények földrajzi megoszlása
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A projektben alkalmazott ETIPE-módszertant a TÁMOP-3.3.13 Eötvös József 
Program – Pedagógiai szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló című 
kiemelt projekt keretében fejlesztettük ki, valamint elkészült az adaptáció ütemter-
ve is. A projekt keretében az ETIPE beépítése történik a mindennapi nevelő-okta-
tó munkába, ezáltal szélesítve a résztevő intézmények módszertani repertoárját, 
hogy érdemben tudjanak reagálni minden tanuló fejlődési szükségleteire, élethely-
zetére differenciált pedagógiai válaszok segítségével. 

A projekt kezdetén, a 2017/18-as tanévben a mentorok támogatásával minden 
iskolára készült a fejlesztést megalapozó, részletes intézményi helyzetelemzés, 
amelynek keretében megfogalmazták az intézmények stratégiai fejlesztési prio-
ritásait is. Ezek között hangsúlyosan szerepelt a tanulói és tanári motiváció erő-
sítése, a tanulói és tanári kompetenciák fejlesztése, a szervezetfejlesztés, a ma-
gatartási problémák kezelése, a közösségépítés, a szülőkkel való együttműködés 
javítása. A helyzetjelentésekre minden intézmény elkészítette a specifikus cselek-
vési tervét, amely lépésekre lebontva tartalmazta a projekt időszakára vonatkozó 
legfontosabb cselekvési javaslatokat a kitűzött célok elérése érdekében. A cse-
lekvési tervek megvalósítását a 2018/19-es tanévtől kezdve támogató szakértők 
és mentorok segítették, lehetővé téve az intézmények közötti tudásmegosztást, 
műhelyfoglalkozások szervezését és a hálózati együttműködés lehetőségének 
megteremtését a jó gyakorlatok megosztása érdekében. 

A projekt keretében a pedagógusok közvetlen segítséget és módszertani tá-
mogatást is kaptak. Módszertani útmutató készült a tanórai differenciálás támo-
gatására, a pedagógusok mentális egészségének védelme érdekében szakmai 
anyagot készítettünk a burn out témakörében, a szervezetfejlesztési folyamatok 
támogatására pedig egy koncepciótervet alakítottunk ki. Az „Intézményfejlesztés” 
programelemben Jó gyakorlatok az oktatás szakaszai közötti átmenetekhez és In
novatív jó gyakorlatok gyűjteménye címmel kiadványok készültek. Az utóbbi azon 
innovatív jó gyakorlatokat tartalmazza, melyeket az intézmények a projekt hatásá-
ra fejlesztettek ki és vezettek be.

Az intézményfejlesztés keretein belül valósult meg a „Surranópálya” program-
elem is, amely a tanulók ötleteire épülő, a tanári kart és a helyi közösséget is be-
vonó, közösségszervezési módszerekre alapozott projekteket valósít meg, ezáltal 
elősegítve a befogadó szervezeti kultúra fejlődését. A „Tabuk Nélkül” program-
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elem pedig a drogfogyasztás, az iskolai erőszak, az online függőség és a szexu-
alitás témaköreiben biztosított újszerű reagálási lehetőséget külső szakemberek 
bevonásával. 

A 150 résztvevő intézmény közül 30 intézményt (a térképen pirossal jelölt in-
tézményeket) választottunk ki, amelyek a projekt keretében egy pedagógusképző 
felsőoktatási intézménnyel együttműködő módszertani partneriskolává váltak. Fel-
adatuk a pedagógushallgatók fogadása volt, hogy ezzel segítsék gyakorlati felké-
szülésüket az esélyteremtés feladataira. 

jól látható, hogy az EFOP-3.1.7 projekt egy igen komplex tevékenységrendszert 
működtető fejlesztési beavatkozás. jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a pro-
jekthez kapcsolódó (elsősorban az ETIPE hatásmérésére fókuszáló) hatásmérési 
kutatás eredményeit. 
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A HAtÁSMÉRÉS MÓDSZeRtANA

A kutatás célja az Esélyteremtő Intézményfejlesztő Program és Eszközrendszer 
(ETIPE) hatásának mérése. A kutatást alapvetően a hatásmérések módszerta-
nára építettük (Sági–Széll 2015). Ennek lényegét a következő táblázat mutatja  
(1. táblázat).

1. táblázat: A hatásmérés módszertanának bemutatása

Bázismérés (2018) Folyamatkísérő 
mérés (2019) Zárómérés (2020)

Vizsgálati csoport Előzetes 
adatforrások:
• Helyzetelemzések
• Esélyteremtő intéz-

ményfejlesztési és 
intézkedési tervek

• Cselekvési tervek

Kérdőív:
• bázismérés (peda-

gógusok)
• Intézményi jelenté-

sek

Kérdőív:
• Folyamatkísérő 

(pedagógusok)
• Intézményi jelenté-

sek

Fókuszcsoport:
• Reflexió a hatásmé-

rés folyamatára

Kérdőív:
• zárómérés  

(pedagógusok)
• zárómérés (intéz-

ményvezetők)
• zárómérés (támo-

gató szakértőknek 
és mentoroknak)

• Intézményi jelenté-
sek

Fókuszcsoport:
• Mentorokkal (fenn-

tarthatóság)

További beszámo-
lók, jelentések, 
dokumentumok

Kontrollcsoport Kérdőív:
• bázismérés (peda-

gógusok)
• Intézményi jelenté-

sek

Kérdőív:
• zárómérés (peda-

gógusok)
• zárómérés (intéz-

ményvezetők)
• Intézményi jelenté-

sek
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A vizsgálati csoport esetünkben az ETIPE-fejlesztésben résztvevő 150 intézmény. 
A kontrollcsoportot a vizsgálati csoport összetételének megfelelően, több szem-
pont mentén (regionális eloszlás, általános iskolai profil, alacsonyabb kompeten-
ciamérési eredmények), véletlenszerűen választottuk ki (450 intézményt válogat-
tunk be a keretbe). A hatásmérés szempontjából a fő kérdés, hogy kimutatható-e 
hatás a vizsgálati csoportban a bemeneti és kimeneti tényezők között (miközben 
nem volt változás a kontrollcsoport esetében a bemeneti és kimeneti tényezők 
között). Ehhez 2018 végén bázismérést végeztünk a vizsgálati és a kontrollcso-
port esetében, majd a vizsgálati csoport számára egy folyamatkísérő mérést is 
megvalósítottunk 2019 szeptemberében. Végül a zárófelmérésre, mind a kontroll-, 
mind a vizsgálati csoport tekintetében 2020 májusában került sor. Ezt az adatfel-
vételt erőteljesen meghatározta a 2020 márciusában bevezetett digitális munka-
rend, amelyet a koronavírus kapcsán elrendelt veszélyhelyzet indokolt. Az adatok 
feldolgozása során ezt a tényezőt mindenképpen figyelembe kell vennünk. 

A hatásmérés módszertani gerincét egy kérdőíves vizsgálat alkotta, amelyet a 
vizsgálati és a kontrollcsoport tagjai is egyaránt kitöltöttek. A vizsgálati csoport 
esetében 2018–2020 között minden évben egyszer (összesen háromszor) végez-
tünk kérdőíves ellenőrzést, a kontrollcsoport esetében pedig a mérés elején és a 
végén. A kérdőívek részletes tartalmát, a használt skálákat az eredmények bemu-
tatása során ismertetjük. A kérdőívcsomagban az időbeli hatások megragadása 
érdekében szerepelt egy központi blokk, amelyet változtatás nélkül ismételtünk 
meg az adott években. Ez a következő skálákat tartalmazta: 

 ►  tanulószervezeti viselkedés: A tanulószervezet dimenziói című kérdőív 21 
tételes verziója (Marsick–Watkins 2003); 

 ►  pedagógiai tényezők: vegyes skálák a pedagógiai nézetek, vélekedések fel-
tárására;

 ►  esélyteremtési gyakorlat: saját fejlesztésű tételek és skálák az ETIPE-vel 
kapcsolatos igények, területek felmérésére.

A hatásmérés során elsősorban ezen tényezők viszonylatában tudjuk vizsgálni az 
időbeli elmozdulást és fejlődést. A kiegészítő elemek mindhárom évben más-más 
tényezőre fókuszáltak. A bázismérés során felmértük az intézmények szervezeti 
kultúráját a „Versengő értékek” modell 24 tételes, hatfokozatú Likert-skálás ver-
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ziójával (Cameron–Quinn 2011), a folyamatkísérő mérésben pedig a munkahelyi 
elköteleződésre fókuszáltan az utrechti munkahelyi elköteleződést mérő skálát 
használtuk (Schaufeli–bakker 2004). A zárómérésben a járványhelyzet miatt be-
vezetett digitális munkarend tapasztalatainak felmérésére iktattunk be egy blokkot 
a digitális megoldások feltárása érdekében. 

Egy kérdőíves vizsgálatnál mindig felmerülnek olyan lehetséges hátrányok, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy mennyire ragadhatók meg egy online kérdőív 
segítségével a vizsgált folyamatok, illetve mennyire őszinte a kitöltés. Tekintve a 
projekt során biztosított mentori támogatás kapcsán fennálló közvetlen kapcsola-
tot az iskolákkal, ezek a tényezők valamennyire kiküszöbölhetők. A visszajelzések 
alapján is megerősödött ez a feltételezésünk, és a kitöltési arányok is ezt támaszt-
ják alá. 

A kvantitatív stratégia keretében készített kérdőívet kiegészítik egyéb, kvalitatív 
jellegű adatgyűjtések is, amelyek a kérdőívezés során feltárt összefüggések hátte-
rére, mélyebb összefüggésrendszerére képesek rávilágítani. A következő részben 
ezek bemutatása következik.



20 ◄  A hAtásmérés móDszertAnA

A hAtásmérési kérdőívet kiegészítő 
ADAtfORRÁSOK BeMUtAtÁSA

Intézményi helyzetelemzések, fejlesztési és cselekvési tervek

A projekt elején az intézmények a mentorok segítségével elkészítették saját intéz-
ményi helyzetelemzésüket, amely részletesen tartalmazta a fejlesztést megala-
pozó legfontosabb adatokat. Az intézményi helyzetelemzések egy sablon alapján 
készültek, amelyek az alábbi főbb pontokat tartalmazták:

 ►  A település környezeti, gazdasági, társadalmi hátterének bemutatása:
•  a település bemutatása;
•  a település lakónépessége;
•  a népesség iskolázottsága;
•  a település gazdasági környezete;
•  munkaerőpiac, foglalkoztatás;
•  a település kulturális környezete;
•  a település intézményi hálózata, közszolgáltatások;
•  a település civil szervezetei;
•  járási esélyegyenlőségi programterv;
•  a település helyi esélyegyenlőségi programja.

 ►  Szakmapolitikai, jogszabályi környezet, támogató stratégiák:
•  szakmapolitikai koncepció;
•  jogszabályi háttér;
•  támogató stratégiák.

 ►  Az intézmény szervezeti struktúrája, felépítése, tárgyi és személyi eszköz-
rendszere:

•  az intézmény fenntartói működtetése, a feladatellátás jogi és szervezeti 
keretei;

•  az intézmény rövid történeti bemutatása, külső tényezői;
•  az intézmény belső szervezeti struktúrája, felépítése;
•  az intézmény szervezeteinek működése, minőségbiztosítása;
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•  az intézményben megvalósult, megvalósuló fejlesztések;
•  az intézmény külső kapcsolati hálója;
•  az intézmény eszközrendszere;
•  az intézmény humánerőforrása.

 ►  Az intézmény tanulóinak összetétele:
•  az iskolai osztályok száma;
•  a tanulói létszám jellemzői;
•  tanulmányi mutatók.

 ►  A szülői háttér bemutatása, jellemzői:
•  a szülőkkel való együttműködés formái.

 ►  A pedagógusok módszertani kultúrája:
•  a pedagógusok szakmai együttműködése;
•  az intézmény nem kötelező (választható) tanórai, tanórán kívüli tanulást 

támogató és egyéb szabadidős programkínálata;
•  az intézmény esélyteremtési, hátránykompenzációs céljai, feladatai és 

ezek megvalósítása;
•  az intézményben alkalmazott jó gyakorlatok.

 ►  Továbbtanulás, pályaválasztás:
•  az intézmény továbbtanulásra, pályaválasztásra történő felkészítése;
•  a tanulók továbbtanulása érdekében más köznevelési intézményekkel ki-

alakított együttműködés formái, tartalma, módszerei;
•  továbbtanulási mutatók.

 ►  Intézményi ellenőrzés, értékelés.
 ►  Intézményi dokumentumok.
 ►  Az intézmény szervezeti elemzése:

•  SWOT-elemzés;
•  Tavaszinagytakarítás-módszer – elemzés;
•  Ishikawa-halszálkadiagram – elemzés.

 ►  gyökérproblémák, hiányterületek megállapítása.
 ►  Legitimációs záradék.

Már csak a tartalomjegyzék felsorolásából is látható, hogy milyen komplex, sok-
rétű helyzetértékelések készültek a projekt kezdetekor. Az intézmény szervezeti 
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elemzésére vonatkozó rész olyan konkrét diagnosztikus módszereket tartalmazott, 
amelyek fontos információkkal szolgáltak a hatásmérés megalapozásához, illetve 
a bázismérés kiinduló helyzetének megállapításához. A következő ábra (3. ábra) 
egy példát mutat be a helyzetelemzésben használt Ishikawa-halszálkadiagramról.

 
3. ábra: Példa az egyik helyzetelemzésben szereplő halszálkadiagramra
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A helyzetértékelésekre építve az intézmények elkészítették saját Esélyteremtő in
tézményfejlesztési és intézkedési tervüket a fejlesztés megvalósítására. Ennek 
keretében az intézmények megfogalmazták jövőképüket, küldetésnyilatkozatu-
kat, illetve alapvető céljaikat. Az ehhez igazodva elkészített cselekvési tervekben 
pedig az alapvető célokhoz kötődően alakították ki azokat a konkrét feladatokat, 
amelyek ezek elérését segítik. A feladatokat részletesen lebontva határozták meg 
az intézmények (tevékenységekre bontva, felelősöket, elvárt eredményeket és 
ütemtervet rendelve a megvalósításhoz). A cselekvési tervek is fontos bemeneti 
adatként szolgáltak a hatásmérés megalapozásához.
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Intézményi jelentések, hasznosságukra való reflexió

A projekt jellegére való tekintettel a hatásmérést nem lehetett tisztán „laborató-
riumi” körülmények között megvalósítani, hiszen az intézményeket az adott idő-
szak alatt számtalan hatás érte. A hatásmérés is elsődlegesen a projekt céljait 
kell, hogy szolgálja, így a kutatás során feltárt összefüggéseket visszaforgattuk a 
rendszerbe, ezzel segítve és támogatva a fejlesztési folyamatokat. gyakorlatilag 
maga a kutatás is a projekt céljainak megvalósítása irányába tolta a projektet, ön-
maga is befolyásolva a végső eredményeket. Ennek egyik legmarkánsabb formái 
azok az intézményi jelentések voltak, amelyeket azon intézmények kaptak meg, 
ahol a nevelőtestület legalább 50%-a kitöltötte a kérdőíveket. Ez a jelentés az in-
tézmény összegzett adatait tartalmazta, összehasonlítva a teljes minta adataival. 
Az intézményi jelentésekről rövid visszajelzést is kértünk az intézményvezetőktől. 
ők alapvetően pozitívan nyilatkoztak a dokumentumról, annak felépítéséről, ért-
hetőségéről és hasznosíthatóságáról. A pozitív értékelés az idő előrehaladtával 
egyre csak javult, és a zárómérés kapcsán már több olyan visszajelzés is érkezett, 
hogy az intézményvezetők direkt módon felhasználják a diagnózis eredményeit az 
intézményfejlesztési folyamatokban, vagy legalábbis tervezik, hogy a nevelőtestü-
lettel közösen megbeszélik és értelmezik az eredményeket. 

A hatásmérés reflektív nyomon követése, a projekt-fenntarthatóság 
lehetőségeinek felmérése

Végül érdemes kiemelni a hatásmérés kvalitatív elemét is, amely a projekt során 
rendszeresen működtetett reflektív fókuszcsoportos beszélgetések keretében va-
lósult meg. A projekt során öt ilyen fókuszcsoportos megbeszélésre került sor. A 
résztvevők a projekt érintettjei és megvalósítói közül kerültek ki, így részt vettek 
rajta a vizsgálati csoportba tartozó intézmények vezetői, mentorok, szupervizorok 
egyaránt.

Ezáltal különböző nézőpontokból tudtuk értékelni a két fókuszcsoportos megbe-
szélés között történt tevékenységeket, azok hatását, a fejlesztések előrehaladá-
sát, támogató és gátló tényezőit. 
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A fókuszcsoportos beszélgetést egy reflektív napló támogatta, amelyet a részt-
vevők minden alkalom előtt, az elmúlt időszakra vonatkozóan kitöltöttek. Ebben 
komplexen tudták megragadni azokat a változási folyamatokat, amelyeket a pro-
jektben érzékeltek, hozzákötve azokhoz az elemekhez, amelyek a hatásmérési 
kérdőívben fókuszpontként jelentek meg. A reflektív napló keretében a tanuló-
szervezeti viselkedéshez és az esélyteremtési gyakorlathoz kapcsolódóan kellett 
a résztvevőknek megfogalmazniuk, hogy milyen konkrét események történtek az 
elmúlt időszakban, milyen változásokat észlelnek az adott területen, illetve hogyan 
értékelik ezeket a változásokat. A reflektív napló sablonja tartalmazta a lap tetején 
a projekt fő célját, ezzel segítve a reflexiók fókuszálását. (A lap tetején olvasható 
célkitűzés a következő volt: „a projekt elsődleges célja a befogadó nevelés támo-
gatása, a végzettség nélküli iskolaelhagyás és lemorzsolódás kezelése, a hátrá-
nyos helyzetű tanulók oktatási és munkaerőpiaci esélyeinek növelése társadalmi 
beilleszkedésük elősegítése érdekében, ezáltal növelve a köznevelési rendszer 
méltányosságát, valamint a gazdasági versenyképességet”.) 

Ezáltal a hatásmérés reflektív nyomon követésére szolgáló fókuszcsoport és a 
reflektív naplók a kérdőíves eredmények mélyebb megértését, értelmezését tették 
lehetővé, árnyalva a kutatás eredményeit. 
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eReDMÉNYeK

BÁZiSMÉRÉS

A bázismérés mintájának bemutatása

A bázismérés keretében 2018. november 22. és december 11. között 3292 lezárt 
kérdőív érkezett be. A nyers adatbázison adattisztítást végeztünk, kiszűrtük azo-
kat a kérdőíveket, ahol a kitöltő nem egyezett bele a részvételbe (ebben az eset-
ben nem is töltötte ki a kérdőívet), ahol öt percnél alacsonyabb volt a kitöltésre 
fordított idő, illetve ahol gyanús kitöltési mintázatot érzékeltünk (monoton nő vagy 
csökken, esetleg állandó értékek), így végül 3170 kitöltő maradt az adatbázisban.

A vizsgálati csoport esetében 1601 kitöltővel dolgozhatunk, akiknek a kérdőívei 
144 intézményből érkeztek vissza (tehát hat résztvevő intézményből nem érkezett 
válasz). Az átlagos kitöltési arány az intézmények nevelőtestületének létszámához 
viszonyítva átlagosan 51,4%-os, amely jelentősnek mondható, így az egyes intéz-
mények esetében megbízható következtetéseket lehet levonni az intézmény egé-
szére vonatkozóan. A kitöltők 83,4%-a nő, a kor szerinti megoszlás tekintetében 
pedig 30 év alattiak 5,7%-ban, 31–40 év közöttiek 21,1%-ban, 41–50 év közöttiek 
30,6%-ban, 51–60 év közöttiek 38%-ban, illetve 61 év felettiek 4,7%-ban alkotják 
a mintát a vizsgálati csoport esetében. A kitöltők 25,8%-a kevesebb mint 5 éve 
dolgozik az adott intézményben, 11,9%-a 6–10 éve, míg a többségük (62,3%) több 
mint 10 éve. A kitöltők több mint negyede (27,5%) valamilyen vezető beosztás-
ban dolgozó pedagógus (intézményvezető vagy helyettes, munkaközösségvezető 
stb.). 

ugyanez a leírás a kontrollcsoport esetében 1569 kitöltőre vonatkozik 194 intéz-
ményből, itt viszont a kitöltési arány átlagosan alacsonyabb, 29,6% volt. A kont-
rollmintában a kitöltők 85,2%-a nő. Kor szerinti megoszlás tekintetében hasonló 
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mintázatot láthatunk: 30 év alatt 4,7%, 31–40 év között 19,5%, 41–50 év között 
32,2%, 51–60 év között 38,8%, 61 év fölött pedig 4,8% töltötte ki a kérdőívet. A 
kontrollcsoport esetében a kitöltők 26,7% kevesebb mint 5 éve dolgozik az adott 
szervezetben, míg 12%-a 6–10 éve, 61,3%-uk pedig több mint 10 éve. Itt a mintá-
ban kicsivel nagyobb a vezető beosztásban dolgozó pedagógus kitöltők aránya a 
vizsgálati csoporthoz képest, 29,3%.

Azon intézmények esetében, ahol a kitöltési arány meghaladta az 50%-ot, az 
adott intézmény eredményeit összefoglaló és azt a teljes mintával összehasonlító 
jelentést készítettünk és juttattunk el az intézményvezetőknek (lásd a 9. mellék
letet). Az intézményi jelentések átvételéről és felhasználásáról visszajelzést is 
kértünk az intézményvezetőktől, amelyek alapján megállapítható, hogy a jelen-
téseket érthetőnek és hasznosnak vélték, több esetben felhasználták az intéz-
ményfejlesztési munkában, illetve megosztották a nevelőtestületen belül, és kö-
zösen átbeszélték a teendőket egy nevelőtestületi értekezlet keretében.  

A bázismérés eredményeinek bemutatása

Az összegző eredmények bemutatása során mindig a vizsgálati és a kontrollcso-
port bontásában mutatjuk be az adatokat a mért változócsoportok mentén, illetve 
az átlagok mellett megjelenítjük, hogy az adott változócsoport esetében melyek 
voltak azok az állítások, amellyel a pedagógusok többsége egyetértett, illetve me-
lyek voltak azok az állítások, amellyel a többség nem értett egyet. Ezek jelölhetik 
az adott dimenzió mentén a főbb erősségeket, illetve a fejlesztési/beavatkozási 
pontokat. 

Ezek alapján a következőben a tanulószervezeti viselkedés, a szervezeti kultú-
ra, a különböző pedagógiai tényezők és az esélyteremtési gyakorlat bemutatása 
következik.

Tanulószervezeti viselkedés
A tanulószervezet koncepciója gyakran esik a menedzsmentdivatok bűvkörébe, 
és különböző szerzők, különböző elméleti koncepciók alapján definiálják és mérik 
a jelenséget. éppen ezért a bázismérés során egy jól bevált, különböző orszá-
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gokban és területeken (köztük a közoktatás területén is) sikeresen alkalmazott és 
validált eszközt választottunk a tanulószervezeti viselkedés a mérésére. Marsick 
és Watkins (2003) Dimensions of the Learning Organisation (dLOQ) kérdőívének 
21 tételes verzióját, amely az alábbi dimenziókban mér (2. táblázat):

2. táblázat: A tanulószervezeti viselkedés dimenzióinak leírása (Marsick – Watkins 2003)

A folyamatos tanulás 
lehetőségének megteremtése

A szervezeti folyamatokat és a munkavégzést úgy alakították 
ki, hogy a munkatársaknak lehetőségük van a mindennapi 
munkavégzés során munkájukkal összefüggésben tanulni, 
tapasztalatokat levonni, kísérletezni stb. A folyamatos tanu-
lás és fejlődés lehetőségei biztosítottak a szervezetben.

A kíváncsiság és 
a párbeszéd támogatása

A munkatársak hatékony érvelési képességeinek fejlesztése 
annak érdekében, hogy ki tudják fejezni az érdekeiket, és 
képesek legyenek értő figyelemmel meghallgatni másokat. 
A szervezet kultúrája támogatja a kérdezést, a visszajelzést 
és a kísérletezést.

Együttműködés és 
a csoportos tanulás 
bátorítása

A szervezeti folyamatok és a munkavégzés támogatja a cso-
portban való együttműködést, hogy a szervezet képes legyen 
kiaknázni a különböző látásmódokból származó előnyöket. A 
szervezeti kultúra támogatja és elismeri az együttműködést.

Rendszerek felállítása 
a tanulás megragadására 
és megosztására

A szervezeti folyamatokat és a munkavégzést úgy alakították 
ki, hogy a szervezet képes legyen a működése során kelet-
kezett tudás megragadására, tárolására és megosztására. 
A szervezet törekszik ezeknek a rendszereknek a fenntartá-
sára, folyamatos fejlesztésére. A szervezet biztosítja, hogy 
minden tagja egyenlő módon férjen hozzá a tudáshoz, infor-
mációhoz.

Munkatársak felhatalmazása 
a kollektív jövőkép 
megvalósítására

A szervezet bevonja a munkatársakat a közös vízió kialakítá-
sába és megvalósításába. A szervezet megosztja a munka-
társak között a döntések felelősségét, hogy motiválttá tegye 
őket abban, hogy tanuljanak a munkájuk felelős elvégzése 
érdekében.

A szervezet összekötése 
a külső környezettel

A munkatársak látják és értik, hogy milyen hatása van a 
munkájuknak a szervezet egészére. A munkatársak folyama-
tosan nyomon követik a külső környezet változását, és infor-
mációt gyűjtenek onnan, hogy ennek megfelelően alakítsák 
a munkavégzési folyamatokat. A szervezet aktívan kapcso-
lódik a helyi társadalomhoz, közösségekhez.

Tanulást támogató és 
modellező vezetés

A szervezet vezetése példát mutat, bátorítja és támogatja a 
munkatársak tanulását. A vezetés stratégiai szempontból te-
kint a munkatársak és a szervezet tanulására.
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A fenti dimenziók alkotják a tanulószervezet definícióját. Ezen változók mentén a 
vizsgálati és a kontrollcsoport összegző eredményei a következőképpen alakultak 
(4. ábra).

  
4. ábra: A tanulószervezeti viselkedés bázisértékei
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A tanulószervezeti viselkedés kapcsán megállapíthatjuk, hogy a kitöltők a vizs-
gálati csoportban rendre pozitívan értékelték azt, hogy az intézmény vezetősége 
folyamatosan keresi a tanulási lehetőségeket, illetve hogy a vezetők biztosítják, 
hogy az intézmény céljaival összhangban működjenek, továbbá fontos tényező-
ként értékelték a külső partnerekkel való együttműködést. Ezzel szemben ami 
világosan kirajzolódik fejlesztési területként, az a munkatársak tanulására fordított 
idő megtérülésének mérése, az intézmény céljainak szabad alakítása és az, hogy 
a munkatársak elég időt szánnak-e az egymás közötti bizalom építésére.

Szervezeti kultúra
A szervezeti kultúra fogalma kapcsán is hasonló sokszínűség tapasztalható, mint 
a tanulószervezet esetében. A bázismérés során elsősorban Schein definíciójából 
indultunk ki. 

5. ábra: A versengő értékek modelljének dimenziói (Cameron – Quinn 2011 alapján)
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A szervezeti kultúra „egy csoport által megtanult közös alapfeltevések mintázata, 
amelyet a csoport a külső tényezőkhöz való alkalmazkodás és a belső integráció 
problémáinak megoldása során sajátított el, és amelyek elég jól működtek ahhoz, 
hogy érvényesnek tekintsék őket, így ezeket tanítják az új tagoknak mint helyes 
módot, ahogy értelmezni, gondolkodni és érezni kell ezen problémák kapcsán” 
(Schein 2010: 18). Mérőeszközünkbe a Cameron és Quinn által fejlesztett A ver
sengő értékek modellje kérdőívet építettük be, amely a rugalmasság–strukturált-
ság és a belső fókusz – külső fókusz dimenziójában helyezi el a szervezeti kultú-
rák különböző típusait (5. ábra).

 Az eredményeket a következő diagram (6. ábra) foglalja össze a négy szerve-
zetikultúra-típus mentén: emberi kapcsolatok modell (klánkultúra), nyitott rendszer 
modell (adhokráciakultúra), racionális cél modell (piackultúra) és belső folyamatok 
modell (hierarchiakultúra).

 
6. ábra: Az intézményekre jellemző szervezeti kultúra a bázismérés alapján
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Az eredmények alapján az látható, hogy a vizsgált intézményekre elsősorban a 
belső fókuszú, rugalmasságra törekvő szervezeti működés jellemző, amelyben 
a mentori és facilitátori vezetői szerepek dominálnak. Legkevésbé a piackultúra 
működése jellemző, ami a klánkultúrának pont az ellentéte, és a külső fókuszt és 
a strukturáltságot helyezi a középpontba.

Pedagógiai tényezők
A pedagógiai tényezők tekintetében három dimenziót vizsgáltunk: a pedagógu-
sok folyamatos szakmai fejlődését és a reflexiót, a tanulástámogató vezetést és 
a tanuló- és tanulásközpontú pedagógiai szemléletet, differenciálást. Ezeket az 
eredményeket mutatja a következő diagram a két csoport bontásában (7. ábra).

 
7. ábra: A pedagógiai tényezők bázisértékei

 

4,92 4,89 4,894,75 4,69 4,76

1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00

A pedagógusok folyamatos
szakmai fejlődése és reflexió

Tanulástámogató vezetés Tanuló- és tanulásközpontú
pedagógiai szemlélet,

differenciálás

Az EFOP-3.1.7-ben résztvevő intézmények A kontrollcsoportban szereplő intézmények

A konkrét állítások elemzése kapcsán a vizsgálati csoport intézményei szerint az 
esetükben jól működik az, hogy a pedagógusok többször, máshogy magyaráznak 
dolgokat a diákoknak, és ha valamit nem értenek, hajlandóak többször megismé-
telni a magyarázatot, illetve hogy az iskola biztonságos fizikai környezetet teremt 
a tanulók számára. Ezzel szemben az kevésbé jellemző, hogy a diákok mindig 
aktív szereplői lennének a tanulási-tanítási folyamatnak, illetve hogy a diákok ak-
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tívan alakíthatnák saját tanulási környezetüket. A kitöltők továbbá bizonytalannak 
érzik magukat abban is, hogy képesek lennének minden diák eredményességére 
odafigyelni, ami jelen fejlesztés szempontjából egy kulcstényező kell hogy legyen.

Esélyteremtési gyakorlat
Az esélyteremtési gyakorlathoz tartozó kérdésblokk kifejezetten az ETIPE-vel kap-
csolatos elemeket tartalmazott. Az első kérdés során azt kellett megítélniük a peda-
gógusoknak hatfokozatú Likert-skálán, hogy mennyire érzik hatékonynak magukat 
különböző, az esélyteremtéshez kapcsolódó problématerületeken. Az állítások ki-
fejezetten az ETIPE rendszeréhez kapcsolódó tartalmi fókuszterületeket jelölik. A 
vizsgálati csoport átlaga 5, míg a kontrollcsoport átlaga 4,87 volt. A vizsgálati csoport 
az alábbi területeket jelölte meg olyanokként, amelyekben hatékonynak érzi magát:

 ►  Az intézmény támogatja a pedagógusok személyes fejlődését.
 ►  Az intézményben támogatjuk a különböző átmenetek (pl. óvoda–iskola, alsó 
tagozat – felső tagozat) zökkenőmentes megvalósítását.

 ►  Az intézményben kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók szociális kompetenci-
áinak fejlesztésére is.

Fejlesztendő területként pedig az alábbi válaszok emelkedtek ki:
 ► Eredményesnek érzem azt, ahogy a szülőket bevonjuk a pedagógiai mun-
kába. 

 ►  úgy érzem, hogy azok a kooperációra épülő tanulásszervezési eljárások, 
módszerek és technikák, amelyeket alkalmazunk az intézményben, összes-
ségében eredményesek.

 ►  Az intézményben rendszeresen működtetünk különböző esetmegbeszélő 
csoportokat.

A következő kérdés azt tárta fel, hogy a kitöltők mennyire érzik bizonyos, ETIPE-vel 
összefüggésben lévő területeken azt, hogy segítségre lenne szükségük a probléma 
megoldásában, a helyzet kezelésében. 1-essel kellett jelölni, ha az adott területen 
kevésbé van szükség segítségre, és 4-essel, ha nagy szükség van a segítségre. A 
vizsgálati csoport átlaga 1,73, míg a kontrollcsoporté 1,79. A vizsgálati csoport az 
alábbi területeket jelölte meg úgy, hogy itt kevésbé van szükség segítségre:
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 ►  egészséges életmód kialakítását támogató módszerek, eszközök; 
 ►  a differenciált tanulásszervezés módszerei és eszközei; 
 ►  a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése. 

A következő területeken a vizsgálati csoportok azt jelölték, hogy nagy szükség 
lenne segítségre:

 ►  mérési-értékelési kultúra; 
 ►  az Országos Kompetenciamérés jelentéseinek feldolgozása és beépítése a 
mindennapi pedagógiai munkába; 

 ►  a szervezeti változások menedzselése. 

A harmadik kérdés azt próbálta felmérni, hogy az ETIPE-vel összefüggésben 
megjelenő területek mennyire jelentenek problémát az adott intézménynek (1 – 
egyáltalán nem jelent problémát; 4 – jelentős problémát jelent). A vizsgálati cso-
port átlagosan 2,63 pontot adott a tényezőkre, míg a kontrollcsoport esetében ez 
az átlag 2,61. A vizsgálati csoport az alábbi tényezőket jelölte meg olyanokként, 
amelyek a legkevésbé jelentenek problémát a számukra:

 ►  a pedagógusok közötti tudásmegosztás hiánya; 
 ►  együttműködés hiánya külső partnerekkel; 
 ►  a pedagógusok együttműködésének hiánya. 

Ezzel szemben a következő területeket úgy jelölték meg a kitöltők a vizsgálati 
csoportban, hogy ezek jelentős problémát jelentenek a számukra a mindennapi 
működésben:

 ►  az iskola által közvetített értékrend és a család által képviselt értékrend kü-
lönbözősége;

 ►  a gyerekek motiválatlansága; 
 ►  a tanulók/családok nem tekintik értéknek a tanulást.

Végül megkérdeztük a vizsgálati csoport tagjait, hogy jelenleg, a projekt kezdetén 
mennyire tartják hatékony megoldásnak az ETIPE-t a problémáik megoldására. 
Ezt egy 1-től 10-es skálán jelölhették be (1 – egyáltalán nem; 10 – teljes mérték-
ben). A vizsgálati csoport átlaga a bázismérés során 5,86 volt.
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FOLYAmAtkísérő mérés

A folyamatkísérő mérés mintájának bemutatása

A folyamatkísérő mérésben csak a vizsgálati csoport 150 intézménye vett részt. A 
2019. szeptember 13. és október 6. között zajló adatgyűjtés keretében összesen 
1984 kitöltés érkezett. A bázismérés során ismertetett adattisztítási folyamat után 
végül 1862 fő maradt az adatbázisban. 

összesen 145 intézményből érkezett kitöltés, az intézmények szintjén 61%-os 
kitöltési aránnyal számolhattunk. 114 intézmény teljesítette az 50%-os kitöltési kri-
tériumot, így ezen intézmények számára ebben a lépésben is készítettünk össze-
foglaló intézményi jelentést (ebben feltüntettük a bázismérés eredményeit is, hogy 
érzékelhető legyen az egy év alatt látható elmozdulás). A mintát tekintve a kitöltők 
84,1%-a nő, korosztályok szerinti eloszlás alapján a minta 5,3%-a 30 év alatti, 
21,8% 31–40 év közötti, 30,4% 41–50 év közötti, 37,6% 51–60 év közötti, 4,6% 
61–65 év közötti, 0,2% pedig 65 év feletti. A kitöltők 25,4%-a kevesebb mint 5 éve 
dolgozik az adott intézményben, 15,1%-uk 6–10 éve, míg 59,5%-uk több mint 10 
éve. A kitöltők 38,8%-a valamilyen vezető beosztásban dolgozó pedagógus (intéz-
ményvezető vagy helyettes, munkaközösségvezető stb.).

A folyamatkísérő mérés eredményeinek bemutatása

A folyamatkísérő kérdőív egyrészt megismételte a bázismérés központi kérdése-
it, de kiegészítő kérdéseket is tartalmazott (pl. a tanulásszervezési módszerekre 
és a munkahelyi tényezőkre vonatkozóan), hogy ezzel is támogatni tudjuk a pro-
jektben részt vevő intézményeket. A folyamatkísérő mérésben csak a vizsgálati 
csoport vett részt, így az eredményeket csak ennek a csoportnak a bontásában 
ismertetjük, megjelenítve a bázismérés adatait is. 

Tanulószervezeti viselkedés
A tanulószervezeti viselkedés felmérése a hatásmérés egyik központi eleme, hi-
szen a tanulószervezeti jellemzőket egyéni, csoportos és szervezeti szinten meg-
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valósító intézmény képes hatékonyan implementálni a tervezett változásokat, 
újításokat, illetve nagyobb eséllyel tudja az elért eredményeket fenntartani. A fo-
lyamatkísérő mérés során az előzőekben ismertetett dLOQ kérdőívet használtuk. 
A következő ábra mutatja az eredményeket (8. ábra).

  
8. ábra: A tanulószervezeti viselkedés folyamatkísérő értékei
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Az ábra alapján látható, hogy a tanulószervezeti viselkedés dimenzióban a 2018-
as adatokhoz képest a vizsgálati csoport rendre magasabb értékeket ért el a fo-
lyamatkísérő mérésben. A friss adatok alapján a legalacsonyabb értéket kapott te-
rület a munkahelyi tanulás egyéni szintű hajtóereje, az érdeklődés és a párbeszéd 
fenntartása, kezdeményezése a munkatársak között. A legmagasabbra értékelt 
dimenziók között a környezethez való kapcsolódás és a stratégiai vezetés találha-
tó, amely a szervezeti szintű dimenziók megerősödését jelenti. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgálati csoport intézményei 
együttműködnek a külső partnerekkel közös céljaik megvalósítása érdekében, az 
intézmény vezetése biztosítja, hogy az intézmény saját értékrendjével összhang-
ban működjön, illetve törekednek arra, hogy minden munkavállaló számára elér-
hető legyen a korábban elsajátított tudás. Ezzel szemben fejlesztendő területként 
jelenik meg a munkatársak tanulására, fejlődésére fordított idő és erőforrás meg-
térülésének vizsgálata, az intézményi célok szabad alakítása (amely inkább külső 
tényezőnek tűnik), illetve a munkatársak közötti bizalom építése. 

Pedagógiai szemlélet és tanulásszervezési módszerek
A folyamatkísérő kérdőívben a pedagógiai szemléletre vonatkozóan a tanulóköz-
pontú nézetek felmérésére került sor, amely a bázismérésben a tanuló- és tanu-
lásközpontú pedagógiai nézetek dimenziónak feleltethető meg (9. ábra). 

 
9. ábra: A pedagógiai tényezők folyamatkísérő értékei
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Az eredmények alapján pozitív elmozdulás figyelhető meg a tanuló- és tanulás-
központú nézetek irányába. Ennek értelmében a vizsgálatban részt vevő intéz-
ményekről elmondható, hogy a hatékony tanulás érdekében segítik a tanulókat 
abban, hogy érzéseiket és nézeteiket nyugodtan kifejezhessék, ezzel támogatva 
a tanulás társas-érzelmi oldalát is, illetve ugyanolyan fontosnak tartják a tanu-
lók szociális, érzelmi és fizikai szükségleteinek figyelembevételét, mint a szellemi 
szükségletekre való odafigyelést. Elmondható a kitöltésben résztvevő pedagógu-
sokról, hogy a tanulói siker legfontosabb elemének azt tartják, hogy időt szánnak 
a támogató kapcsolatok kialakítására a tanulókkal. 

Az alacsonyabbra értékelt állítások alapján megállapítható, hogy melyek a ta-
nulóközpontú nézetek szempontjából fejlesztendő területek. általánosságban 
elmondható, hogy fontos lenne a pedagógusok önbecsülésének és önmaguk 
elfogadásának támogatása, hiszen ezzel is hozzá tudnának járulni a diákok si-
kerességéhez. Nehézségként érzékelték a pedagógusok azt, hogy hogyan ösz-
tönözzék a motiválatlan tanulókat, hogy megtalálják természetes motivációjukat 
a tanulásra. További kihívásként jelenik meg a diákok egyéni haladási ütemének 
elfogadása, megtervezése, illetve ennek megtartása a tanulási folyamat során. 

A kérdőív keretében felmértük, hogy bizonyos tanulásszervezési módszereket 
használnak-e vagy használtak-e már korábban a pedagógusok. Az eredményeket 
a következő diagram szemlélteti (10. ábra). 
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10. ábra: Különböző tanulásszervezési módszerek alkalmazása a folyamatkísérő mérés 
eredményei alapján
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Használtam most is és korábban is.

Most próbáltam ki először.

Ebben a tanévben nem használtam, de korábban már igen.

Nem, nem használtam se most, se korábban.

A legtöbb tanulásszervezési módszer tekintetében az eredmények alapján az lát-
ható, hogy a vizsgálati csoport pedagógusai a felsoroltakat most is és korábban is 
már használták. Legkevésbé a 45 percnél rövidebb vagy hosszabb tanórák szer-
vezése, illetve az iskolán kívüli tanulási alkalmak beépítése területén azonosítha-
tók felfedezésre váró lehetőségek. A felmérés idejében, az adott tanévben a leg-
nagyobb újdonságnak – vagyis ahol a legtöbben jelölték, hogy az adott módszert 
most próbálták ki először – a tanulók egyéni haladását nyomon követő különböző 
módszerek számítottak.
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Munkahelyi tényezők
A pedagógiai vonatkozások mellett fontosnak tartottuk a munkahelyi légkör egyes 
elemeinek a felmérését is, hiszen ezek a tényezők nagymértékben befolyásolhatják 
egy fejlesztési beavatkozás sikerességét, eredményességét és fentarthatóságát. 
A munkahelyi tényezők között a munkahelyi elkötelezettséget (életerő, odaadás, 
elmerülés), illetve a belső munkamotiváció és az általános munkahelyi elégedett-
ség dimenzióit mértük fel (11. ábra).

   
11. ábra: A munkahelyi tényezők folyamatkísérő értékei
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Motiváció és elégedettség

A fenti skálák esetében nincs összehasonlítási alapunk, hiszen a bázismérésben 
(a terhelés racionalizálása érdekében) ezek a tételek nem szerepeltek. A munka-
helyi elkötelezettség esetében nemzetközi normához tudjuk hasonlítani az adato-
kat. Az életerő tekintetében egy áltagos értékről beszélhetünk, míg az odaadás 
és elmerülés esetében magas értékeket láthatunk. A belső munkamotiváció és 
az általános elégedettség értékei is közepesen magas értékeknek minősülnek. A 
pedagógusok saját bevallásuk szerint alapvetően elégedettek jelenlegi munkakö-
rükkel, magas szintű személyes elégedettséget éreznek, amikor jól teljesítenek, 
és ez növeli önbizalmukat is. A másik oldalról viszont az látható, hogy a pedagógu-
sok kevésbé érzik úgy, hogy munkahelyükön kirobbannának az energiától, illetve 
a fásultság jelei is megjelennek, hiszen több esetben nem igazán befolyásolja a 
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kitöltők érzelmeit se pozitív, se negatív irányba az, hogy hogyan teljesítenek mun-
kakörükben. A legmagasabbra és legalacsonyabbra értékelt állítások elemzése 
alapján ambivalens kép rajzolódik ki előttünk a munkahelyi tényezőket tekintve. 

Esélyteremtési gyakorlat
A bázismérés alapvető esélyteremtési gyakorlatra rákérdező tételei mellett a fo-
lyamatkísérő kérdőív több, kizárólag a vizsgálati csoportot érintő kérdést is feltett. 
A folyamat szempontjából fontos információ, hogy a nevelőtestület milyen mérték-
ben ismeri a projektet, és hogy mennyire rendelkeznek naprakész információval a 
projekt eseményeiről. A kitöltők 78,9%-a jelezte, hogy jól ismeri a projektet, vagy 
megfelelő információkkal rendelkeznek a projektről. 12,6% jelezte, hogy minimális 
információkkal rendelkezik, és csupán 0,6% válaszolta azt, hogy semmilyen infor-
mációja nincs a projektről (egyéb vagy hiányzó válasz 7,8%).

A kérdőív egy szakasza az Esélyteremtő intézményfejlesztési program és esz
közrendszer című továbbképzés tapasztalataira vonatkozott, de ez a kérdéssor 
csak a kitöltők 65,1%-nál jelent meg: azoknál, akik azt jelezték, hogy részt vettek 
ezen a továbbképzésen. Először arra voltunk kíváncsiak, hogy a résztvevők ho-
gyan értékelték a képzést. A képzés értékelésére a következő állítások mentén, 
egy hatfokozatú Likert-skálán volt lehetőségük (12. ábra).

 
12. ábra: Az etiPe-képzés értékelése
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Úgy érzem, hogy a képzésen tanultakat tudom
hasznosítani a munkám során.
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összességében megállapítható, hogy a résztvevők elégedettek voltak a képzés-
sel, és alapvetően jól érezték magukat. Alacsonyabb (de a hatfokozatú skálán 
szintén magasnak tekinthető) értéket kapott a képzésen tanultak hasznosíthatósá-
ga, a képzés gyakorlatias jellege, illetve hogy mennyire kaptak választ a résztve-
vők szakmai kérdéseikre. 

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a jelzett továbbképzés deklarált tanu-
lási eredményeivel milyen mértékben rendelkeznek a kitöltők. Ezt a kérdést azok-
nak is feltettük, akik a képzésen nem vettek részt, így összehasonlíthatóvá válik 
a képzésen részt vevők és a képzéstől távolmaradók csoportja a jelzett tanulási 
eredmények önértékelésében. Ezt szemlélteti a következő ábra (13. ábra).

 
13. ábra: Az etiPe-képzés tanulási eredményeinek értékelése
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Az eredmények alapján megállapítható, hogy azok a pedagógusok, akik részt vet-
tek a továbbképzésen, rendre magasabbra értékelték az egyes állításokat. A visz-
szajelzések alapján az látható, hogy a résztvevők kevésbé érzik magabiztosnak a 
tudásukat az intézményfejlesztési folyamatok és eszközrendszerek tekintetében, 
illetve specifikusan kevésbé ismerik az esélyteremtő és autentikus intézményfej-
lesztés eszközrendszerét (bár ezek az értékek is relatíve magasnak tekinthetők 
egy hatfokozatú skálán). A kitöltők véleménye alapján a pedagógusok magabiz-
tosak a befogadó és segítő pedagógiai szemlélet, illetve a hátrányos helyzetű 
rétegek problémáinak, szükségleteinek ismeretében. Ez a két tényező központi 
szerepet tölt be az esélyteremtésben, így pozitívnak tekinthető, hogy ezeket a ta-
nulási eredményeket értékelték a legmagasabbra a kitöltők.

A továbbiakban a bázismérésben is megismert központi kérdéssor következett 
az intézmény esélyteremtési gyakorlatára vonatkozóan. Az első kérdés arra vonat-
kozott, hogy mennyire érzik a pedagógusok hatékonynak magukat az esélyterem-
téshez kötődő, a kérdőívben felsorolt problématerületek esetében. A hatfokozatú 
skálán a bázismérés eredményéhez képest (5,00) a folyamatkísérő kérdőív átlaga 
5,18 lett, ami pozitív elmozdulást jelez. A tendenciákat szubjektíve értékeltettük 
a kitöltőkkel is, 67,1% jelezte, hogy ezeken a területeken alapvetően javuló ten-
denciát érzékel (28,9% stagnáló, 4% pedig romló tendenciát jelzett). A következő 
kérdés az esélyteremtéssel kapcsolatos problémákra irányult, vagyis arra, hogy 
mennyire jelentenek problémát az egyes tényezők – így itt a minél kisebb érték 
jelenti azt, hogy kevéssé jelentettek problémát az egyes elemek. A bázismérés 
eredményéhez képest ismét kedvező az elmozdulás (2,63-ról 2,55-re csökkent az 
átlag). Azonban a kitöltők szubjektív megítélése alapján inkább stagnáló tenden-
ciáról beszélhetünk (49,7%), míg csupán a kitöltők kisebb hányada érzékelt javuló 
tendenciát (17,8%), és egy nagyobb részük romló tendenciát (32,5%). A folyamat-
mérésben résztvevő intézmények pedagógusaitól ismét megkérdeztük, hogy a fel-
merülő problémákra mennyire tartják hatékony megoldásnak az ETIPE-t, amelyre 
tízfokozatú skálán válaszolhattak. A bázisméréshez képest ismét pozitív az elmoz-
dulás, 5,86-ról 6,47-re nőtt az átlag. 

A konkrét hatékonysági és problématerületek vizsgálata alapján megállapíthat-
juk, hogy melyek azok a területek, amelyeket a kitöltők a leginkább hatékonynak 
ítéltek meg:
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 ►  Az intézmény támogatja a pedagógusok személyes fejlődését.
 ►  Az intézményben kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók szociális kompetenci-
áinak fejlesztésére is.

 ►  Az intézményben támogatjuk a különböző átmenetek (pl. óvoda–iskola, alsó 
tagozat – felső tagozat) zökkenőmentes megvalósítását.

Az alábbi területeken a visszajelzések alapján kevésbé érzékelnek problémákat a 
kitöltők:

 ►  az együttműködés hiánya külső partnerekkel;
 ►  a pedagógusok közötti tudásmegosztás hiánya;
 ►  a pedagógusok együttműködésének hiánya.

Ezekkel ellentétben azok az állítások, amelyekkel kapcsolatban a kitöltők a legke-
vésbé érzik hatékonynak magukat, a fejlesztendő területeket jelölik ki:

 ►  Eredményesnek érzem azt, ahogy a szülőket bevonjuk a pedagógiai mun-
kába.

 ►  úgy érzem, hogy azok a kooperációra épülő tanulásszervezési eljárások, 
módszerek és technikák, amelyeket alkalmazunk az intézményben, összes-
ségében eredményesek.

 ►  Az intézményben rendszeresen működtetünk különböző esetmegbeszélő 
csoportokat.

Végül fejlesztésre szorulnak azok az alábbi területek is, amelyek a legnagyobb 
problémát, kihívást jelentik az intézmények számára:

 ►  A tanulók/családok nem tekintik értéknek a tanulást.
 ►  Az iskola által közvetített értékrend és a család által képviselt értékrend kü-
lönbözősége.

 ►  A gyerekek motiválatlansága.

Ezek az elemek fontos visszajelzéssel szolgáltak a projekt megvalósítóinak, illet-
ve a résztvevőknek. A bázisméréshez hasonlóan itt is egyéni intézményi jelentés 
készült, amelyekben visszajeleztük az intézmények számára az erősségeket és 
a fejlesztendő területeket. A pozitív visszajelzések alapján azt láthatjuk, hogy az 
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intézmények és a mentorok felhasználták ezeket az adatokat a projekt megvalósí-
tása során, és ahol szükséges volt, ott korrigálták a fejlesztési terveket, nagyobb 
hangsúlyt helyezve a felmérésben fejlesztendő területként megjelenő elemekre.
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ZÁRÓÉRtÉKeLÉS

A záróértékelés mintájának bemutatása

A záróértékelés során a projektben részt vevő 150 intézmény mellett a bázismérés-
ben is közreműködő kontrollintézményi kör is részt vett a felmérésben. A kitöltési 
időszak 2020. május 4. és 18. között zajlott annak érdekében, hogy a projekt zárását 
tekintve a lehető legkésőbbi időpontban történjen meg az adatfelvétel. A járványügyi 
veszélyhelyzet kapcsán a köznevelési intézmények digitális munkarendre történő 
átállása alapvető hatással volt a projektre, annak tevékenységeire, az eredmények 
fenntarthatóságának lehetőségére. Ezeket a tényezőket figyelembe vettük a kérdőív 
szerkesztésénél (ennek okán került bele a digitális pedagógiai gyakorlatot felmérő 
blokk), illetve ezt a tényezőt figyelembe kell vennünk az eredmények értelmezésénél 
is, hiszen a résztvevőknek egy rendkívül sajátos élethelyzetben kellett kitölteniük 
a kérdőívet. A projekt zárása miatt a kitöltés terhének racionalizálása, valamint az 
adatok triangulációja érdekében a zárómérés során három kérdőívet alkalmaztunk. 
A bázismérés kérdőívét a pedagógusoknak küldtük ki, ez kiegészült a digitális mun-
karendre való tapasztalatok összegyűjtésével. Ezen felül külön kérdőívet kaptak az 
intézményvezetők, illetve a támogató szakértők és mentorok. A három kérdőív a bá-
zismérésben ismertetett területeket járja körül, de az adott szereplők sajátos néző-
pontjából megvilágítva a jelenségeket. Ezáltal a projekt hatásairól három különböző 
nézőpontból kaphattunk visszajelzést. Az intézményvezetői és mentori kérdőívek 
nagymértékben tartalmaztak szöveges, nyílt végű kérdéseket, amelynek tartalom-
elemzése tovább mélyíti az eredmények értelmezésének lehetőségét. 

A korábbiakban bemutatott adattisztítás után a pedagógusi kérdőív esetében a 
vizsgálati csoportból 1700 kitöltés érkezett (átlagosan 52%-os kitöltési aránnyal in-
tézményenként), 137 intézmény vezetője töltötte ki a vezetői kérdőívet. A kontroll-
csoport esetében 2328 pedagógusi kitöltés érkezett (átlagosan 42%-os kitöltési 
aránnyal intézményenként), a vezetői kérdőívet pedig 207 intézményvezető töltötte 
ki. A mentori kérdőív értelemszerűen csak a vizsgálati csoport esetében releváns, 
itt 262 kitöltőt tartalmaz az adatbázis (121 mentor, 141 támogató szakértő), amely 
135 intézményre vonatkozik. 
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A záróértékelésben részt vevő vizsgálati csoportba tartozó pedagógusok 
84,5%-a nő, 6%-a 30 év alatti, 20,7%-a 31–40 év közötti, 29,7%-a 41–50 év kö-
zötti, 37,2%-a 51–60 év közötti, 6%-a 61–65 év közötti és 0,4%-a 65 év feletti. A 
kitöltők több mint negyede (26,3%) kevesebb mint 5 éve dolgozik az adott intéz-
ményben, 15,8%-a 6–10 éve, míg a többség (58%) több mint 10 éve. A kontrollcso-
port pedagógusainak megoszlása hasonló arányokat mutat. A kitöltők 85,7%-a nő, 
4,7%-a 30 év alatti, 17,4%-a 31–40 év közötti, 34,1%-a 41–50 év közötti, 37,4%-a 
51–60 év közötti, 6%-a 61–65 év közötti, 0,4%-a pedig 65 év feletti. A kontrollcso-
port pedagógusainak 28,6%-a kevesebb mint 5 éve dolgozik az adott intézmény-
ben, 12,2%-a 6–10 éve, 59,2%-a pedig több mint 10 éve. 

A vezetői kérdőív esetében a vizsgálati csoportban a kitöltők 66,1%-a nő, 
2,6%-a 31–40 éves, 28,2%-a 41–50 éves, 50,4%-a 51–60 éves, míg 18,8%-a  
61–65 éves. A többségük (83,9%) több mint 10 éve dolgozik az adott intézmény-
ben. A kitöltők 39,8%-a kevesebb mint 5, 25,4%-a 6–10 éve, míg 34,7%-a több 
mint 10 éve intézményvezető. Az arányok itt is hasonlóak a kontrollcsoport ese-
tében. A kitöltők 67,4%-a nő, 3,9%-a 31–40 év közötti, 28,2%-a 41–50 éves, 
55,2%-a 51–60 éves, 12,7%-a pedig 61–65 éves. A kitöltők többsége több mint 
10 éve dolgozik az intézményben (73,6%). A kontrollcsoport kitöltőinek 46,4%-a 
kevesebb mint 5 éve, 26,5%-a 6–10 éve, 21,1%-a pedig több mint 10 éve vezető. 

A mentori és támogató szakértői kérdőívek esetén 262 kitöltővel számolhatunk 
(121 mentor, 141 támogató szakértő, ebből 107 vezető beosztású munkatárs).  
A mentori és támogató szakértői kérdőívek összesen 135 intézményt fednek le. 
A kérdőívet elsősorban nyílt végű kérdésekkel építettük fel, amelyekre rendkívül 
tartalmas válaszok születtek, ezek tartalomelemzése valósult meg a kiértékelés 
során.

Ahol a pedagógusi kérdőívek aránya az adott intézményben elérte a nevelő-
testület 50%-át, ott ismét összegző jelentést küldtünk az érintett intézményeknek. 
A vizsgálati csoport esetében ez 95 intézményt, a kontrollcsoportnál pedig 86 
intézményt jelentett. A visszajelzések alapján az intézmények nagyon pozitívan 
fogadták a megküldött jelentéseket. 
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A záróértékelés eredményeinek bemutatása

Tanulószervezeti viselkedés
A tanulószervezeti viselkedés felmérésére a korábbiakban már ismertetett dLOQ 
mérőeszközt használtuk a pedagógusi kérdőív esetében. A vezetők és a mentorok 
a dLOQ hét dimenziója mentén összességében értékelték az intézményüket. A 
különböző értékeléseket egymás mellett mutatjuk be. A pedagógusi kérdőív eseté-
ben együtt jelenítjük meg a bázismérés, a folyamatmérés és a zárómérés adatait. 
Az első diagram ezt ábrázolja (14. ábra).

  
14. ábra: A tanulószervezeti viselkedés (pedagógus-kérdőív) záróértékei
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Az adatok alapján látható, hogy a vizsgálati csoport minden dimenzióban rendre 
növekvő eredményeket ért el, míg a kontrollcsoport esetében vegyesebb kép raj-
zolódik ki. A vizsgálati csoport esetében nagyobb mértékű növekedés észlelhető 
a munkatársak felhatalmazása területén, ami fontos elemeket jelenít meg a projekt 
szempontjából is, és jól reflektál a korábbi mérésekben gyengeségként felmerülő 
területekre (pl. a bizalom hiánya). A kontrollcsoport esetében csak néhány terü-
leten érzékelhető fejlődés, a legtöbb esetben inkább stagnálnak az eredmények, 
elsősorban a szervezeti szintű dimenziókban, így ezeken a területeken a vizsgála-
ti csoport eltérései erőteljesebben érvényesülhetnek. Az összesített eredmények 
alapján is az állapítható meg, hogy bár a kontrollcsoport értékei is növekedtek, a 
vizsgálati csoport értékei jelentősen javultak (79,9%-ról 82,9%-ra). 

A vezetői kérdőívben hasonlóan magas értékeket kaptak az egyes dimenziók. 
Az alábbi diagramon nem a dimenziók előzőekben megszokott elnevezései, ha-
nem a kérdőívben szereplő tételek szerepelnek (15. ábra). 

 
15. ábra: A tanulószervezeti viselkedés (intézményvezetői kérdőív) záróértékei
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A vizsgálati csoportba tartozó intézményvezetők értékelése rendre magasabb, 
mint a kontrollcsoport intézményvezetőinek az értékelései. A pedagógusi kérdőív 
eredményeivel szemben itt érzékelhető, hogy a vezetői állítás kivételével a szer-
vezeti szintű dimenziókban (5. és 6. állítás) kritikusabban nyilvánultak meg a veze-
tők, míg az egyéni és csoport szintű dimenziók esetében (1–4. állítás) alapvetően 
pozitívabb értékelést adtak. 

A zárómérés eredményei alapján megállapítható, hogy a vezetők és a pedagó-
gusok hasonlóan érzékelik az intézményi folyamatokat: mindkét célcsoport egysé-
gesen olyan területeket jelölt alacsonyabb értékekkel, amelyek az érdeklődéssel 
és a párbeszéddel kapcsolatosak (pl. a problémahelyzetek, hibák tanulási lehető-
ségként való értelmezése). Az erősségek tekintetében mindenképpen kiemelendő 
az intézményi jövőkép (amely az egyéni dimenziókra vonatkozik, de értelemsze-
rűen vezetői vonatkozású tevékenység), illetve a vezetés tanulástámogató jellege. 

A zárómérés keretében is hasonló állítások köszönnek vissza a legmagasabbra 
értékelt állítások között a pedagógusi kérdőívben, mint a korábbi felméréseinkben:

 ►  Az intézmény minden munkavállaló számára elérhetővé teszi a már koráb-
ban elsajátított tudást, tapasztalatokat.

 ►  Az intézmény vezetése biztosítja, hogy az intézmény a saját értékrendjével 
összhangban működjön.

 ►  Az intézmény együttműködik a külső partnerekkel, hogy megvalósítsák a 
közös célokat.

ugyanúgy ismétlődő mintázatként köszönt vissza a legalacsonyabbra értékelt ál-
lítások sora is:

 ►  Az intézmény méri a munkatársak tanulására fordított idő és erőforrás meg-
térülését.

 ►  Az intézmény szabadon alakíthatja céljait, ha szükséges.
 ►  A munkatársak időt szánnak az egymás közötti bizalom építésére.

Pedagógiai tényezők
A zárómérés keretében is felmértük a pedagógusok tanulásközpontú pedagógiai 
szemlélettel kapcsolatos nézeteit. Ezen a területen minimális előrehaladás érzé-
kelhető (a folyamatkísérő méréshez képest visszaesés) a vizsgálati csoport eseté-
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ben, a kontrollcsoport pedig stagnáló eredményt mutat két év viszonylatában (16. 
ábra). 

 
16. ábra: A pedagógiai tényezők záróértékei
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Az egyes állítások elemzése alapján erősségként értelmezhető az, hogy az is-
kolák megpróbálnak biztonságos fizikai környezetet teremteni a diákoknak, vala-
mint hogy a pedagógusok hajlandóak többször elismételni az adott tananyagrészt, 
vagy más módszerekkel próbálkozni, ha egy diák nem ért valamit. Ezzel szemben 
a diákok bevonására és aktivizálására épülő módszerek használata a legalacso-
nyabbra értékelt állítások között szerepelt, illetve azt is gyengeségként értékelték 
a pedagógusok, hogy nem tudnak minden egyes diák tanulási eredményességére 
odafigyelni. A fejlesztendő területként megjelenő elemek mind fontos részét képe-
zik az esélyteremtő intézményi gyakorlatnak, így ezek kritikus tényezők a projekt 
sikerességének értékelése szempontjából.

A zárómérés során is felmértük, hogy a különböző tanulásszervezési módok 
közül melyeket alkalmazzák a pedagógusok. Ennek eredményei nem sokban kü-
lönböznek a folyamatkísérő mérés eredményeitől. A zárómérés során ugyanezt a 
kérdést a kontrollcsoportnak is feltettük, így az eredmények összehasonlíthatók a 
két csoport viszonylatában. A következő ábrán a vizsgálati, utána pedig a kontroll-
csoport eredményei láthatók (17. ábra).
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17. ábra: Különböző tanulásszervezési módszerek alkalmazása a zárómérés eredményei 
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Tanulásszervezési módszerek – vizsgálati csoport

Használtam most is és korábban is.

Most próbáltam ki először.

Ebben a tanévben nem használtam, de korábban már igen.

Nem, nem használtam se most, se korábban.
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Tanulásszervezési módszerek – kontroll csoport

Használtam most is és korábban is.

Most próbáltam ki először.

Ebben a tanévben nem használtam, de korábban már igen.

Nem, nem használtam se most, se korábban.
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A két diagramot összehasonlítva minimális eltéréseket tapasztalhatunk a vizsgá-
lati és a kontrollcsoport viszonyában. Hasonló arányban használják, próbálták ki 
új módszerként, vagy éppen mellőzik az adott tanulásszervezési módszereket a 
vizsgálati és a kontrollcsoport intézményei is. Ez megerősít minket abban, hogy 
a projekt hatásait, illetve eredményeit elsősorban más tényezők mentén keres-
sük. Természetesen az itt bemutatott összegző adatok átlagokat jelentenek, és 
különböző bontásokban, illetve egyes intézmények viszonylatában nyer értelmet 
a különbségek és az elmozdulások értelmezése, illetve az elmozdulások okainak 
feltárása. 

A digitális munkarend tapasztalatai
Bár a projekt nem fókuszált a digitális munkarend tapasztalataira, a koronavírus-
járvány miatt kialakult helyzet nagymértékben befolyásolhatta a projekt eredmé-
nyeit, fenntarthatóságát, ezért néhány kérdés keretében elengedhetetlen volt, 
hogy a hatásmérésbe is bekerüljön ez a tényező. Első körben azt a kérdést tettük 
fel a pedagógusoknak, hogy becsüljék meg, a diákok körülbelül hány százalékát 
tudják ténylegesen elérni a tanulási-tanítási folyamat keretében, külön az alsó, kü-
lön a felső tagozatosok esetében. A következő diagram ezt szemlélteti a vizsgálati 
és a kontrollcsoportok vonatkozásában (18. ábra).

 
18. ábra: A sikeresen bevont tanulók aránya a digitális munkarendben
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bár a vizsgálati csoport tagjai kisebb mértékű bevonásról számolnak be, mint a 
kontrollcsoport tagjai, ettől függetlenül az érték nem tekinthető rossznak (figyelem-
be véve azt a társadalmi-gazdasági környezetet, amelyben ezek az intézmények 
működnek). Mindez vélhetőleg annak a mentori támogató közegnek köszönhető, 
amely segítette az intézményeket a digitális átállás megvalósításában is. Ettől füg-
getlenül az eredmények azt mutatják, hogy a diákok 20-30%-át nem tudják elérni 
a pedagógusok, ami az esélyegyenlőség szempontjából kifejezetten veszélyes 
tényezőnek számít. 

A digitális munkarend tapasztalataira vonatkozó korábbi felmérés (Czirfusz et al. 
2020) is kimutatta az egységes tanulásmenedzsment-rendszerek használatának 
fontosságát. Felmértük, hogy a projektben milyen mértékben használják ezeket a 
pedagógusok (függetlenül attól, hogy ez adott esetben google Classroom-ot vagy 
más megoldást jelent-e). A következő ábra mutatja a válaszok megoszlását (19. 
ábra). 

 
19. ábra: tanulásmenedzsment-rendszerek használata
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Az eredmények alapján jól látható, hogy a vizsgálati csoportban nagyobb arány-
ban vannak olyan pedagógusok, akik azt jelezték, hogy nem használnak ilyen 
rendszereket. A másik oldalon pedig, a kontrollcsoport esetében, nagyobb arány-
ban jelölték azt a pedagógusok, hogy az egész intézmény vonatkozásában, kö-
zösen használnak egy megadott rendszert. Ha a köznevelés a jövőben is alkal-
mazza a digitális munkarend lehetőségeit (vagy kényszerét), akkor ez egy fontos 
tapasztalat lehet.

Esélyteremtési gyakorlat
Az esélyteremtési gyakorlatra vonatkozó központi kérdések, amelyek a bázismérés 
során is megjelentek, elsősorban az esélyteremtéssel kapcsolatos hatékonyság-
érzetre, illetve problémaérzetre kérdeztek rá több tétel keretében. Az első kérdés-
blokk arra vonatkozott, hogy az adott tényezők mentén a pedagógusok mennyire 
érzik magukat hatékonynak. Az összesített értékelésben a vizsgálati csoport átla-
ga nem változott (bázismérés: 5,0; zárómérés: 5,0), viszont a kontrollcsoport ered-
ményei csökkentek (bázismérés: 4,87; zárómérés: 4,80). A problémaérzékelés te-
rületén (ahol az alacsonyabb érték a kedvező) jelentősebb javulást érzékelhetünk 
a vizsgálati csoport eredményeit tekintve (bázismérés: 2,63; zárómérés: 2,34), de 
ugyanilyen folyamat figyelhető meg a kontrollcsoport esetében is (bázismérés: 
2,60; zárómérés: 2,38). A folyamatkísérőhöz hasonlóan feltettük azt a kérdést is, 
hogy az előbbi tényezők mentén milyen tendenciát érzékelnek a kitöltők. Ezeket a 
következő diagramok (20. ábra) mutatják be (a bal oldali oszlop a vizsgálati, a jobb 
oldali pedig a kontrollcsoportra vonatkozik).
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20. ábra: Az esélyteremtési gyakorlat és a problémaérzékelés változásának megítélése
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Az eredmények alapján látható, hogy a hatékonyság tekintetében a pedagógu-
sok többsége javuló tendenciát érzékel, illetve a vizsgálati csoport esetében a 
pedagógusok nagyobb arányban jelezték ezt. A problématerületek tekintetében 
megoszlanak a vélemények a javulás és a stagnálás között, de itt is a vizsgálati 
csoportból jelezték nagyobb arányban, hogy javulási folyamatokat érzékelnek. 

A vezetőktől is megkérdeztük, hogy ők hogyan érzékelik az intézményük esély-
teremtési képességének változását (ez a hatékonyságra vonatkozó állításokkal 
állítható párhuzamba). A vizsgálati csoport intézményvezetői nagyobb arányban 
(77%) azt jelezték, hogy alapvetően javuló tendenciát érzékelnek, amely megha-
ladja a kontrollcsoport intézményvezetőinek arányát. Míg a vizsgálati csoportból 
egy vezető sem számolt be romló tendenciáról, addig a kontrollcsoport esetében 
a vezetők 4%-a jelezte ezt. Ezt szemlélteti a következő ábra (21. ábra).
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21. ábra: Az esélyteremtő képesség változásának megítélése (vezetői kérdőív)
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jelentős mértékben növekedett annak a mutatónak az értéke, ami azt mérte fel, 
hogy a pedagógusok milyen mértékben találják hasznosnak az ETIPE-t a prob-
lémáik megoldására. A 10-es skálán a bázismérés 5,86-os értékéhez képest a 
zárómérésben 6,85-re növekedett ez az átlag. 

A pedagógusok az alábbi tényezőket tekintik a leghatékonyabbnak a saját gyakor-
latuk viszonylatában:

 ►  Az intézmény támogatja a pedagógusok személyes fejlődését.
 ►  Az intézményben kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók szociális kompetenci-
áinak fejlesztésére is.

 ►  Az intézményben támogatjuk a különböző átmenetek (pl. óvoda–iskola, alsó 
tagozat – felső tagozat) zökkenőmentes megvalósítását.

A legalacsonyabb átlagokat pedig az alábbi tényezők kapták a kitöltések alapján:
 ►  Eredményesnek érzem azt, ahogy a szülőket bevonjuk a pedagógiai munkába.
 ►  úgy érzem, hogy azok a kooperációra épülő tanulásszervezési eljárások, 
módszerek és technikák, amelyeket alkalmazunk az intézményben, összes-
ségében eredményesek.
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 ►  Az intézményben erőteljesen építünk az Országos Kompetenciamérés ered-
ményeinek tanulói szintű elemzésére is.

A problémaérzékelés területén az alábbi tényezők jelentik a legkevesebb problé-
mát a pedagógusoknak:

 ►  A pedagógusok közötti tudásmegosztás hiánya.
 ►  Együttműködés hiánya külső partnerekkel.
 ►  A pedagógusok együttműködésének hiánya.

Míg az alábbi állítások azokat a területeket jelentik, ahol a legjelentősebb kihívást 
érzékelik a kitöltők saját gyakorlatukban:

 ►  Az iskola által közvetített értékrend és a család által képviselt értékrend kü-
lönbözősége.

 ►  A gyerekek motiválatlansága.
 ►  A tanulók/családok nem tekintik értéknek a tanulást.

A válaszokban hasonló mintázat köszön vissza, mint a folyamatmérő kérdőív 
esetében. A hatékonysági tényezők tekintetében megállapítható, hogy a szociális 
kompetenciafejlesztés mellett erőteljesen megjelent a pedagógusok folyamatos 
szakmai fejlődésének támogatása, valamint a különböző átmenetek (pl. óvoda–is-
kola) támogatása. Ezekre a tényezőkre a bázismérés keretében hiányterületként 
tekinthettünk, a projekt keretében viszont nagy hangsúlyt kaptak, aminek sikeres-
sége a zárómérés során visszaigazolódni látszik. Ugyanúgy fontos területét jelen-
tették a projektnek például a kompetenciamérési eredmények, az adatokkal való 
dolgozás kultúrájának megteremtése, illetve a kooperatív módszertan fejlesztése, 
ezek azonban kevésbé valósultak meg a visszajelzések alapján. A problématerü-
leteket tekintve az intézményekben jól működik a tudásmegosztás, az együttmű-
ködés külső és belső partnerekkel, viszont a pedagógusok továbbra is főleg külső 
tényezőket tekintenek a legnagyobb kihívásnak (különböző értékrend, a gyerekek 
motiválatlansága).
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A vezetői és nevelőtestületi bevonódás
A korábban bemutatott dimenziókon túl a vezetői és a mentori kérdőív főleg a 
projekt eredményeire és fenntarthatóságára vonatkozó kérdéseket tartalmazott, 
így azokat a vonatkozó alfejezetben mutatjuk be. Jelen részben még néhány, a 
bevonódásra vonatkozó kérdést ismertetünk. 

Fontos kérdésnek bizonyult, hogy a vezető milyen mértékben vesz részt a pro-
jekt megvalósításában (pl. több támogató szakértő az intézmény vezetője is egy-
ben). A vezetői szerepvállalásra vonatkozó kérdésre adott válaszokat a következő 
diagram szemlélteti (22. ábra).

 
22. ábra: A vezetői bevonódás mértéke
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Figyelemmel kísértem a projekt megvalósítását, teret engedtem a kollégáimnak a
megvalósításhoz.
Aktívan részt vettem a projekt megvalósításban.

Támogató szakértőként vettem részt a projekt megvalósításában.

Egyéb

A vezetők önbevallásuk alapján nagyobb részt támogató szakértőkként vettek 
részt a folyamatban, ezáltal tevőlegesen bevonódtak a projekt megvalósításába, a 
folyamatok alakításába (40,7%), míg 34,7%-uk jelezte, hogy nem támogató szak-
értőként, de aktívan részt vett a projekt megvalósításában, továbbá 23,7%-uk ar-
ról számolt be, hogy figyelemmel kísérte a projekt megvalósítását, de inkább a 
kollégáinak engedett teret a megvalósításban. A fejlesztési beavatkozások sikere 
szempontjából a vezetői bevonódás mellett a nevelőtestületi bevonódás is fontos 
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tényező. A vezetőket arról is kérdeztük, hogy véleményük szerint vajon a nevelő-
testület hány százalékát sikerült tevőlegesen bevonni a projekt megvalósításába. 
Meglátásuk szerint az egyes intézményekben átlagosan a nevelőtestület 81,88%-
a bevonódott, ami jelentősen magas aránynak tekinthető. A nevelőtestület bevo-
násának fontosságát jelzi a következő elemzés (23. ábra), amely rávilágít arra, 
hogy bizonyos területeken milyen különbségek fedezhetők fel azon intézmények 
között, ahol átlag alatti (80% alatt), illetve ahol átlag feletti (80% felett) a nevelő-
testület bevonása.

 
23. ábra: Néhány eredményességi mutató a nevelőtestület bevonásának függvényében
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Tanulásközpontú pedagógiai szemlélet

Az esélyteremtési gyakorlat hatékonysága

Pedagógusok bevonása (átlag feletti) Pedagógusok bevonása (átlag alatti)

Az eredmények alapján jól látható, hogy mind az esélyteremtési gyakorlat haté-
konyságának megítélésében, mind pedig a tanulásközpontú pedagógiai szemlélet 
esetében azok az intézmények értek el jobb eredményeket, ahol a pedagógusok 
az átlagnál nagyobb arányban vonódtak be a projekt megvalósításába. 
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Az eLmOzdULás és A FeJLődés BemUtAtásA 
ÉS eLeMZÉSe

A hatásmérés szempontjából az eredmények kimutatásának egyik legfonto-
sabb dimenziója, hogy a vizsgálati és a kontrollcsoport, valamint a bázis- és a 
zárómérés viszonylatában elemezzük az eredményeket, a fejlődést. Ahogyan a 
bevezetőben is utaltunk rá, a jelenlegi vizsgálat nem tud egy tisztán laboratóriumi 
körülmények között megvalósuló módszert használni, hiszen az elmúlt két évben a 
vizsgált intézményeket a projekten kívül számtalan más hatás is érte (párhuzamo-
san zajlanak projektek, külső környezeti változások, jogszabályi változások stb.). 
Ezért a vizsgálatunk a természetes kísérletek körébe sorolható, így figyelembe kell 
vennünk az eredmények értelmezésekor a fent említett tényezőket is. 

Ideális esetben, a kutatás hipotézisei mentén azt várjuk, hogy a beavatkozás 
hatására a vizsgálati csoport pozitív elmozdulást mutat a mért változók körében, 
míg a kontrollcsoport értékei nem változnak. A bázis- és zárómérés kérdőíveiben, 
az ETIPE hatásméréséhez kapcsolódóan a közös, összehasonlítható elemek a 
következők voltak:

 ►  tanulószervezeti viselkedés: olyan szervezeti viselkedési forma, amelyet 
maga az ETIPE-módszertan is leír, aminek a fejlesztésére törekszik, illetve 
ami segíthet megtartani és beépíteni a beavatkozás eredményeit az intéz-
mény mindennapi működésébe;

 ►  tanulóközpontú pedagógiai szemlélet: az ETIPE szempontjából kiemelten 
fontos pedagógiai attitűdöket foglal magában, amely az ETIPE módszertani 
megvalósításához elengedhetetlen;

 ►  ETIPE-hatékonyság: az ETIPE-hez kapcsolódó pedagógiai problématerüle-
teken érzékelt hatékonysága a pedagógusoknak;

 ►  ETIPE-problémaérzékelés: annak érzékelése, hogy az ETIPE-hez kapcsoló-
dó pedagógiai dimenziók milyen mértékű problémát jelentenek a pedagógu-
soknak.
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Változások a tanulószervezeti viselkedésben

Először a tanulószervezeti viselkedés dimenziójában bekövetkező változásokat 
mutatjuk be. Ahogyan a nyersadatokból is látható volt, a vizsgálati csoport ér-
tékei kismértékű, de pozitív elmozdulást mutattak a tanulószervezeti dimenziók, 
illetve az összesített tanulószervezetiviselkedés-index mutatói esetében, míg a 
kontrollcsoportnál ezek a dimenziók csak kismértékben változtak vagy éppen 
stagnáltak. A következő ábra mutatja a bázis- és zárómérés, illetve a vizsgálati 
csoport és a kontrollcsoport viszonylatában az intézményi átlagok elmozdulását. 
A diagram alapján érzékelhető, hogy mindkét csoport értékei növekedtek, azon-
ban a vizsgálati csoport egyenese „meredekebb”, a zárómérés értékei nagyobb 
mértékben térnek el egymástól, mint a bázismérés esetében. Az eredmények 
részletes elemzésére vegyes elrendezésű kétutas varianciaelemzést használtunk, 
hiszen ennek segítségével lehetséges két független változó (mint jelen esetben 
a bázis- és zárómérés eredményei) hatásának erősségét (főhatás) és egymás-
ra való hatásukat (interakció) felmérni egy független változó vonatkozásaiban. A 
varianciaelemzés eredménye alapján megállapítható, hogy a tanulószervezeti vi-
selkedés átlagának szignifikáns főhatása van, vagyis erős befolyása van annak, 
hogy a tanulószervezeti viselkedés átlagai a bázismérésre vagy a zárómérésre 
vonatkoznak-e (F(1) = 30,906; p < 0,001; η_p^2 = 0,113), azonban a vizsgálati- és 
a kontrollcsoport-tagság és a tanulószervezeti viselkedés átlaga között nincs inter-
akciós hatás (F(1) = 0,144; p = 0,704; η_p^2 = 0,001). A vizsgálati és a kontrollcso-
port főhatása viszont szignifikáns (F(1) = 13,076; p < 0,001; η_p^2 = 0,051), ami 
azt jelenti, hogy a csoporttagság (vizsgálati csoport / kontrollcsoport) erőteljesen 
befolyásolja a tanulószervezeti viselkedés átlagát. Az eredmények alapján arra a 
következtetésre juthatunk, hogy bár a leíró elemzések mentén az látható, hogy a 
vizsgálati csoportba tartozó intézmények fejlődtek a tanulószervezeti viselkedés 
dimenzióban a bázis- és a zárómérés viszonylatában – nagyobb mértékben is 
fejlődtek, mint a vizsgálati csoport intézményei –, azonban mivel a kontrollcso-
portban is érzékeltünk változást, nem mondható ki egyértelműen, hogy kifejezet-
ten a projekt hatására történt a változás a vizsgálati csoportban, hiszen azt más 
tényezők is okozhatták. Ettől függetlenül a fejlődés előmutató, és a mögötte lévő 
tényezőket érdemes lehet részletesebben is feltárni (24. ábra).
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24. ábra: A tanulószervezeti viselkedés fejlődésének elemzése
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A fejlődés bemutatására külön-külön vizsgáltuk a vizsgálati és a kontrollcsoport 
intézményeit, hogy jobban megértsük az összevont elemzés mögötti jelenségeket. 
Ha a tanulószervezeti viselkedés hét dimenzióját külön elemezzük, akkor azt lát-
hatjuk, hogy a vizsgálati csoport intézményei esetében a hétből hat dimenzióban 
(kivétel az „érdeklődés és kíváncsiság”) szignifikáns különbség mutatható ki a bá-
zismérés és a zárómérés eredményei között:

 ►  folyamatos tanulás:  
t(279) = −3,301; p = 0,001; dCohen = 0,396;

 ►  érdeklődés és kíváncsiság:  
t(279) = −1,538; p = 0,125; dCohen = 0,184;

 ►  együttműködés és csoportos tanulás:  
t(279) = −2,826; p = 0,005; dCohen = 0,338;

 ►  rendszerek a tanulás megragadására:  
t(279) = −5,358; p < 0,001; dCohen = 0,641;
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 ►  a munkatársak felhatalmazása:  
t(279) = −3,528; p < 0,001; dCohen = 0,422;

 ►  a szervezet összekötése a környezettel:  
t(279) = −2,344; p = 0,019; dCohen = 0,280;

 ►  tanulástámogató vezetés:  
t(279) = −2,181; p = 0,029; dCohen = 0,261.

Ezzel szemben a kontrollcsoportban a hét dimenzióból csupán kettő esetében 
mértünk szignifikáns különbséget a bázis- és a zárómérés viszonylatában („folya-
matos tanulás”, „rendszerek a tanulás megragadására”). 

 ►  folyamatos tanulás:  
t(400) = −3,275; p = 0,001; dCohen = 0,326;

 ►  érdeklődés és kíváncsiság:  
t(400) = −1,954; p = 0,051; dCohen = 0,195;

 ►  együttműködés és csoportos tanulás:  
t(400) = −1,301; p = 0,196; dCohen = 0,130;

 ►  rendszerek a tanulás megragadására:  
t(400) = −4,052; p < 0,001; dCohen = 0,404;

 ►  a munkatársak felhatalmazása:  
t(400) = 1,053; p = 0,296; dCohen = 0,105;

 ►  a szervezet összekötése a környezettel:  
t(400) = −0,332; p = 0,742; dCohen = 0,033;

 ►  tanulástámogató vezetés:  
t(400) = −1,217; p = 0,224; dCohen = 0,121.

A szignifikanciaszint mellett érdemes nézni a hatásméret-mutatót is (Cohen-féle 
d-érték), amely a különbség mértékéről is mutat egy képet. A mutató értékelé-
se során az általános ökölszabály szerint a 0,1 körüli értékek kicsinek, a 0,1–0,3 
közötti értékek közepesnek, a 0,3 feletti értékek pedig jelentősnek tekinthetők. 
érdekes, hogy az „érdeklődés és kíváncsiság” dimenziójában egyik csoport sem 
mutatott fejlődést, előrelépést. Ez a dimenzió a munkatársak hatékony érvelési 
képességeinek fejlesztésével foglalkozik, annak érdekében, hogy ki tudják fejez-
ni az érdekeiket, és képesek legyenek értő figyelemmel meghallgatni másokat. 
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Ehhez egy olyan szervezeti kultúra szükséges, amely támogatja a kérdezést, a 
visszajelzést és a kísérletezést. Az értő figyelem nemcsak a tanár–diák kapcsolat, 
hanem a munkatársi kapcsolatok szempontjából is kiemelt figyelmet kaphat. Fon-
tos üzenet a kérdezésre, visszajelzésre és kísérletezésre épülő szervezeti kultúra 
is, amely megalapozhatja a pedagógusok szakmai fejlődését (pl. informális mun-
kahelyi tanulás keretében), illetve a szervezeti tanulás mechanizmusait is. Így az 
„érdeklődés és kíváncsiság” tanulószervezeti dimenzió egy kritikus pont az ETIPE 
hatékonyságának szempontjából, amelyre érdemes a jövőben nagyobb figyelmet 
fordítani. 

A legnagyobb fejlődést mindkét csoport „a tanulás megragadására szolgáló 
rendszerek” területén érte el, amely a szervezeti tanulás mechanikus alapjainak 
megágyazását jelenti. A vizsgálati csoportban nagyobbnak tekinthető a változás 
(a hatásméret-mutatók összehasonlítása alapján). A vizsgálati csoportban a má-
sodik legnagyobb hatásmérettel rendelkező terület a munkatársak felhatalmazá-
sa, ami viszont a kontrollcsoport esetében nem mutat szignifikáns különbséget a 
bázis- és zárómérés összehasonlításában. Ez lehet az a differenciaspecifikum, 
ami nagy mértékben magyarázhatja a vizsgálati és a kontrollcsoport különbségét. 
Ez a tanulószervezeti viselkedési dimenzió elsősorban arra vonatkozik, hogy a 
szervezet bevonja a munkatársakat a közös vízió kialakításába és megvalósításá-
ba, megosztja a munkatársak között a döntések felelősségét a célból, hogy moti-
válttá tegye őket arra, hogy tanuljanak a munkájuk felelős elvégzése érdekében. 
Az ETIPE több eleme is épít erre, illetve direkt módon fejleszti ezt a felelősségvál-
lalást, ami fontos üzenet lehet az ETIPE megvalósításának sikere szempontjából. 

A következőkben a pedagógiai szemléletben (a tanuló- és tanulásközpontú 
pedagógiai szemlélethez kötődő pedagógusi attitűdök) bekövetkező változások 
elemzése következik.

Változások a pedagógiai szemléletben

A pedagógiai szemlélet vonatkozásában talán nehezen értelmezhető az össze-
vont változó, hiszen az különböző állítások átlagaként jelenik meg az adatbázis-
ban. Ezek olyan állítások, amelyek különböző konkrét eseteket írnak le, amelyek 
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összefüggésben vannak a tanulóközpontú vagy tanulásközpontú pedagógiai at-
titűdökkel. A pedagógiai szemlélet átlagos értéke ennek a mértékét mutatja be. 
Mivel az ETIPE hatásrendszere kifejezetten a tanulóközpontú nézetekre fókuszál, 
ezért az ebben való fejlődés a módszertan hatékonyságához köthető. Hasonló 
mintázatot láthatunk itt is, mint a tanulószervezeti viselkedésnél. Ezt a vegyes 
elrendezésű kétutas varianciaelemzés is megerősíti. Míg a bázis- és a zárómérés 
(F(1) = 23,275; p < 0,001; η_p^2 = 0,058), valamint a vizsgálati és a kontrollcsoport 
főhatása (F(1) = 14,986; p < 0,001; η_p^2 = 0,113) szignifikáns, addig az interak-
ciós hatás nem (F(1) = 0,397; p = 0,529; η_p^2 = 0,002). Ahogy a diagramon is 
látható (25. ábra), a vizsgálati csoport esetében meredekebben nő a pedagógiai 
szemlélet átlaga, szignifikáns is a különbség mind a bázis-, mind a zárómérés 
esetében a vizsgálati és a kontrollcsoport vonatkozásában, de az interakció hi-
ányában itt is csak óvatosan fogalmazhatunk meg következtetéseket arról, hogy 
ezek az elmozdulások mennyire a beavatkozásnak köszönhetők. 

25. ábra: A tanulóközpontú pedagógiai szemlélet fejlődésének elemzése

5,20

5,10

5,00

4,90

4,80

4,70

Bázismérés zárómérés

Csoport
Vizsgálati csoport
Kontrollcsoport
A teljes minta átlaga

Tanulóközpontú pedagógiai szemlélet (átlag)

A mérés időpontja

95% konfidenciaintervallum



66 ◄  ereDmények

A bemutatott elemzések elég robosztusnak tekinthetők, nem képesek a finom 
különbségek kimutatására, így ebben az esetben is érdemes az egyes állítások 
mentén elemezni a két csoportban kimutatható különbségeket, hiszen ezek rámu-
tathatnak olyan tendenciákra, amelyek hasznosnak lehetnek a beavatkozás ered-
ményességének értékelése, illetve továbbfejlesztése során. 

 A pedagógiai szemléletet leíró egyes állítások (17 állítás) során csak azokat 
emeljük most ki, amelyek az elemzésünk szempontjából fontos következtetések 
levonására alkalmasak. A vizsgálati csoport esetében csupán két állításnál nem 
mutatható ki szignifikáns különbség a bázismérés és a zárómérés vonatkozásá-
ban. Az egyik állítás arra vonatkozik, hogy a diákok mindig aktív szereplői a tanu-
lási folyamatnak, a másik pedig arra, hogy a diákok tanulási környezetének részét 
alkotja az iskola szélesebb társadalmi közege. Ez a két állítás fontos területet fed 
le az ETIPE esetében, hiszen aktivizáló módszerekre épít, és támogatja a széle-
sebb társadalmi közeg bevonását (elsősorban a szülőkkel való partneri kapcsolat 
építését). Ezek az eredmények felhívják a figyelmünket ezen tényezők megerősí-
tésének fontosságára. A kontrollcsoport esetében hét állítás nem szignifikáns, így 
megállapítható, hogy a vizsgálati csoport több dimenzióban mutatott fejlődést a 
pedagógiai szemlélet területén. 

A következőkben (3. táblázat) azt a hét változót mutatjuk be részletesebben, 
ahol a vizsgálati és a kontrollcsoport között valamilyen szempontból jelentős el-
térést érzékeltünk (akár a szignifikanciaszint, akár a hatásméret-mutató tekinteté-
ben). 

3. táblázat: A pedagógiai szemlélet változására vonatkozó állítások részletes elemzése

Állítás A vizsgálati csoport 
eredménye

A kontrollcsoport 
eredménye

Minden egyes diák tanulási 
eredményességére tudunk 
figyelni.

t(130) = −4,831
p < 0,001
dCohen = 0,420

t(113) = −2,194
p = 0,030
dCohen = 0,240

A nevelőtestület egésze teljes 
mértékben elfogadja és alkal-
mazza a differenciálást és  
az adaptív pedagógiát.

t(130) = −3,132
p = 0,002
dCohen = 0,284

t(113) = −1,493
p = 0,138
dCohen = 0,164

A diákok aktívan alakíthatják 
tanulási környezetüket.

t(130) = −3,633
p < 0,001
dCohen = 0,351

t(113) = −1,310
p = 0,193
dCohen = 0,155
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Állítás A vizsgálati csoport 
eredménye

A kontrollcsoport 
eredménye

A tanítási órára való felkészü-
lésük során a pedagógusok 
mindig készítenek  
egyénre szabott feladatokat  
tanulóiknak.

t(130) = −5,260
p < 0,001
dCohen = 0,491

tt(113) = −2,592
p = 0,011
dCohen = 0,267

A pedagógusok személyre 
szabott feladatokat és  
követelményeket állítanak  
a tanítványaik elé.

t(130) = −4,639
p < 0,001
dCohen = 0,443

t(113) = −0,787
p < 0,433
dCohen = 0,081

Az iskola biztonságos  
mentális környezetet biztosít  
a tanulóknak.

t(130) = −2,413
p = 0,017
dCohen = 0,224

t(113) = −0,325
p = 0,746
dCohen = 0,032

Az iskola biztonságos  
fizikai környezetet biztosít  
a tanulóknak.

t(130) = −2,229
p = 0,028
dCohen = 0,192

t(113) = −0,932
p = 0,353
dCohen = 0,076

Amíg a vizsgálati csoport szignifikáns különbségeket mutat, addig a kontrollcso-
port esetén ez az összefüggés már nem áll fenn azoknál a tételeknél, amelyek az 
adaptív pedagógia elfogadottságára, a diákok által aktívan alakítható tanulási kör-
nyezetre, a biztonságos mentális és fizikai környezet biztosítására vonatkoznak. 
Ezek azok a tényezők, ahol a vizsgálati csoportban szignifikáns az elmozdulás 
a bázismérés és a zárómérés értékei között, így ezek lehetnek azok a tényezők, 
amelyek a beavatkozás hatására megerősödtek ezekben az intézményekben. Ezt 
a sort egészíthetik ki azok a további változók, ahol ugyan mindkét csoport szigni-
fikáns eredményt mutat, de a vizsgálati csoport esetében jóval magasabb a ha-
tásméret-mutató: az abba vetett hit, hogy minden diák tanulási eredményességére 
tudnak figyelni a pedagógusok, valamint annak a gyakorlata, hogy minden diáknak 
egyénre szabott feladatokat készítenek. Ez a két további tényező szintén azokat a 
dimenziókat erősíti, amelyekben az ETIPE hatást gyakorolhatott az intézmények-
re. jól kirajzolódnak azok a differenciálásra, adaptív pedagógiára, az egyéni fej-
lődési utak figyelembe vételére fókuszáló tanuló- és tanulásközpontú pedagógiai 
nézetek, amelyek az ETIPE sajátosságait jelentik, és amelyekben kimutatható a 
vizsgálati csoport fejlődése, előrehaladása a kontrollcsoporthoz képest. 
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Az utolsó blokkban az esélyteremtési gyakorlattal összefüggő mutatókat vizs-
gáljuk meg. Annak a változását, hogy mennyire érzik magukat hatékonynak az 
intézmények az esélyteremtés különböző területein, illetve milyen jelentőségűnek 
érzékelnek az esélyteremtésre vonatkozó külső-belső kihívásokat.

Változások az esélyteremtési gyakorlat megítélésében

Az esélyteremtési gyakorlat megítélése olyan tényezőkre vonatkozik, amelyeket 
kifejezetten az ETIPE gyakorlatából formáltunk állításokká. Ezeket az állításokat 
kellett megítélniük a kitöltőnek, hogy egyrészt milyen hatékonynak érzik magukat 
az adott elem megvalósításában, vagy bizonyos tényezők esetében pedig azt, 
hogy milyen mértékben jelentenek problémát a mindennapi működés szempontjá-
ból. Mind a hatékonyságérzet, mind a problémaérzékelés területén 18–18 állítást 
értékeltek a kitöltők, ezen állítások összevont átlaga adja a hatékonyságérzet és 
a problémaérzékelés változóit, amelynek elmozdulását a vizsgálati és a kontroll-
csoport esetében a bázis- és a zárómérések viszonylatában vizsgáltuk. Ezeket a 
tendenciákat mutatja a következő két ábra (26. ábra).

Az első ábrán az ETIPE-területeken érzékelt hatékonyság átlagának változását 
láthatjuk. Leíró szinten az állapítható meg, hogy a vizsgálati csoport átlaga szinte 
változatlan maradt, míg a kontrollcsoport átlaga csökkent. A statisztikai próba ered-
ménye alapján azonban az látható, hogy se a bázis- és zárómérés közötti, sem 
pedig az interakciós hatás nem szignifikáns (F(1) = 0,729; p = 0,394; η2

p = 0,003, va-
lamint F(1) = 1,118; p = 0,291; η2

p  = 0,005). Egyedül a vizsgálati és a kontrollcsoport 
közötti különbség tekinthető szignifikánsnak (F(1) = 11,945; p = 0,001; η2

p = 0,048). 
A második ábrán szintén egy különleges ábrázolással találkozhatunk. Leíró szinten 
az látható, hogy míg a bázismérés esetén még a vizsgálati csoport tagjai érzékeltek 
nagyobb problémákat az ETIPE-vel kapcsolatos területeken, addig a zárómérésnél 
ez megfordult. A statisztikai próba eredménye alapján a bázismérés és a zárómérés 
viszonylatában a változás szignifikáns (F(1) = 117,518; p < 0,001; η2

p = 0,339), viszont 
az interakció esetében ez már nem mondható ki (F(1) = 3,261; p = 0,072; η2

p = 0,014), 
illetve a vizsgálati és a kontrollcsoport eredményeinek különbsége sem szignifikáns 
(F(1) = 0,008; p = 0,929; η2

p  < 0,001). 
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26. ábra: Az ETIPE-hatékonyságérzet és -problémaérzékelés változásainak elemzése
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Ha az egyes konkrét állításokat vizsgáljuk, akkor a projektben résztvevő intéz-
mények három esetben mutattak szignifikáns eltérést a bázis- és a zárómérés 
viszonylatában az esélyteremtési hatékonyságukra vonatkozó értékelésben. Ez 
összességében kevés területnek tűnik, figyelembe véve, hogy direkt módon ezek 
azok a területek, amelyekre az ETIPE hatni próbált. A három terület, ahol kimutat-
ható a változás, a következő:

 ►  Az intézményben hatékony tanulómegismerési technikákat alkalmazunk a 
hátránykompenzáció céljából:  
t(130) = 2,162; p = 0,032; dCohen = −0,171.

 ►  Az intézményben beszélhetünk egy kialakult és működő mérési-értékelési 
kultúráról:  
t(130) = −3,890; p < 0,001; dCohen = 0,264.

 ►  Az intézményben rendszeresen működtetünk különböző esetmegbeszélő 
csoportokat:  
t(130) = −2,772; p = 0,006; dCohen = 0,195.

Fontos megemlíteni, hogy az első állítás keretében a vizsgálati csoport csökkenő 
tendenciát mutat (Mbázis = 4,958; Mzáró = 4,851, Mbázis–záró = 0,0797, 95% CI [−0,039; 
0,199]). Ez azt üzenheti az ETIPE-módszertan szempontjából, hogy a hatékony 
tanulómegismerés területére érdemes lehet ránézni: mi történt ezen a területen, 
hogyan érzékelték a résztvevők ennek a hatékonyságát stb. Természetesen az a 
feltételezés is helytálló, hogy a bázismérés keretében a kitöltők úgy érzékelték, hogy 
ezen a területen naprakész tudással rendelkeznek, a projekt viszont rávilágított arra, 
hogy ezen a területén még sok fejleszthető terület van, és ez tükröződik vissza 
a zárómérés eredményeiben. A másik két terület esetében – amelyek szintén az 
ETIPE fontos területeit jelölik – viszont pozitív az elmozdulás. Ennek alapján megál-
lapítható, hogy a projekt hozzájárult ahhoz, hogy az intézményekben kialakuljon egy 
mérési-értékelési kultúra, és megalapozta az adatvezérelt döntéshozást. Ezen felül 
beindultak az esetmegbeszélő csoportok is, amelyek kulcsszerepet játszhatnak a 
differenciálás megvalósításában, a nevelőtestület együttműködésének fejlesztésé-
ben, és így az esélyteremtési gyakorlat hatékonyabbá tételében. 

A problémaérzékelés területén már több dimenzió esetében láthatunk szignifi-
káns különbségeket a vizsgálati és a kontrollcsoport tagjai között a problémate-
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rületeken érzékelt kihívások csökkenésében. Míg a vizsgálati csoport esetében 
szignifikáns volt a kihívások csökkenése az alábbi területeken, addig a kontroll-
csoportnál ugyanez a változás nem mutatható ki:

 ►  az iskola által közvetített értékrend és a család által képviselt értékrend 
különbözősége:  
t(130) = 2,119; p = 0,036; dCohen = −0,155;

 ►  a gyerekek leterheltsége, fáradtsága:  
t(130) = 3,497; p = 0,001; dCohen = −0,304;

 ►  a mobiltelefonok és egyéb okoseszközök figyelemelterelő hatása:  
t(130) = 2,761; p = 0,007; dCohen = −0,236;

 ►  a mindennapi munkavégzéshez kötődő adminisztrációs kötelezettségek: 
t(130) = 3,259; p = 0,001; dCohen = −0,280;

 ►  a pedagógusok leterheltsége miatt nem jut elég idő arra, hogy egyénileg 
foglalkozzunk a tanulókkal:  
t(130) = 4,946; p < 0,001; dCohen = −0,379.

Bizonyos területeken mind a vizsgálati csoport, mind a kontrollcsoport esetén 
szignifikáns változás érzékelhető, azonban a vizsgálati csoport esetében a hatás 
nagysága (a Cohen-féle d hatásméret-mutató alapján) legalább másfélszer na-
gyobb, így ezeket is érdemes kiemelni: 

 ►  a pedagógusok motiválatlansága:  
t(130) = 8,589; p < 0,001; dCohen = −0,709;

 ►  a digitális kompetenciák hiánya:  
t(128) = 5,418; p < 0,001; dCohen = −0,452;

 ►  a pedagógusok közötti tudásmegosztás hiánya:  
t(128) = 12,945; p  < 0,001; dCohen = −0,991;

 ►  az együttműködés hiánya külső partnerekkel:  
t(128) = 11,117; p < 0,001; dCohen = −0,926.

Az egyes tételek elemzése alapján megállapíthatjuk, hogy számos területen fejlő-
dött a vizsgálati csoport, pontosabban bizonyos területeket, amelyeket a pedagó-
gusok korábban jelentősebb kihívásként, akadályként érzékeltek, a projekt végére 
már kevésbé éreztek gátló tényezőnek. Olyan területek ezek, amelyek elsősorban 
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az ETIPE módszertanával vannak összefüggésben. A vizsgálati csoport tagjai ke-
vésbé érzik problémának, vagyis vélhetően jobban képesek kezelni az iskola és a 
család által képviselt értékrend különbözőségéből fakadó nehézségeket. A peda-
gógusok visszajelzése alapján a gyerekek leterheltsége vagy az adminisztrációs 
terhek sem jelentenek akkora problémát már, mint a projekt elején. Ezen felül a 
pedagógusok az egyéni bánásmód területén is fejlődtek, hiszen a projekt végén 
már kisebb mértékben jelezték, hogy leterheltségük miatt nem jut erre elég idő. 
Nagymértékben csökkent az olyan jellegű problémák hatásának megítélése is, 
mint a pedagógusok motiválatlansága, a pedagógusok közötti tudásmegosztás 
hiánya, illetve a külső partnerekkel való együttműködés hiánya. Ezek a tényezők 
vélhetőleg mind a projekt keretében erősödtek meg, hiszen a tevékenységek cél-
zottan segítették az intézményeket ezeken a területeken, ami jól visszaigazolja 
annak hatásait. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a járványügyi veszélyhelyzet kap-
csán bevezetett digitális tanrendre való áttérést sem, ennek vélhetőlen jelentős ha-
tása volt abban, hogy kisebb problémának érzik a pedagógusok az okoseszközök 
figyelemelterelő hatását, illetve a saját digitális kompetenciáik hiányosságából fa-
kadó nehézségeket. 

összefoglalva, jól látható a fejlődési mintázatok bemutatása kapcsán, hogy az 
eredmények a részletesebb elemzések alapján ragadhatók meg. Figyelembe véve 
a hatásmérés természetes kísérletjellegét, illetve az időbeli dimenziót, nem megle-
pő, hogy a vizsgált rendszerekben számtalan hatást érzékelhetünk, amelyek mind 
befolyásolják az intézmények esélyteremtési gyakorlatát és így a projekt hatását 
is. Vélhetőleg ennek köszönhető, hogy a fejlődési mintázatok elemzése során a 
robosztusabb vizsgálatok kevésbé egyértelmű eredményeket hoztak, míg a rész-
letekbe menő elemzésekben kimutathatók voltak az értelmezhető különbségek. 

A bázis- és zárómérések viszonylatában azonosítható elmozdulásokon túl direkt 
módon is rákérdeztünk a különböző szereplők esetében a projekt érzékelt hatása-
ira, eredményeire. A következőkben ezeket mutatjuk be. 
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A pROJeKt eReDMÉNYei ÉS feNNtARtHAtÓ-
ságáNAk Lehetőségei

A projekt eredményeinek észlelésére vonatkozó állítások csak kis mértékben je-
lentek meg a pedagógusi kérdőívben, ezek elsősorban az elkülönített intézmény-
vezetői, illetve a mentoroknak és támogató szakértőknek készített kérdőívben 
kaptak helyet. Ez azt is jelenti, hogy ezt a kérdést a különböző szereplők perspek-
tívájából tudjuk értelmezni. Míg az előbbiekben a pedagógusok véleménye alapján 
vizsgáltuk meg a bázis- és zárómérés viszonylatában az előremutató fejlődési 
elemeket, most csak a zárómérés szempontjából, viszont két új nézőpont segítsé-
gével tudjuk értelmezni azt, hogy mi is történt a projekt keretében.

Az eredményesség megítélése a pedagógusok szemszögéből

A pedagógusoknak szóló kérdőívbe minden intézmény vonatkozásában beemel-
tük a projekt elején készített fejlesztési tervből azt a kiemelt problématerületet, 
amelyre a projekt megvalósítása során fókuszált az intézmény. Azt a kérdést tet-
tük fel, hogy az adott területen (itt a kérdőívkérdésnél a kitöltők számára a saját in-
tézményükre vonatkozó fejlesztendő terület jelent meg) vajon milyen eredményes 
volt a projekt. Ezt egy tízfokozatú skálán kellett a pedagógusoknak megítélniük 
(1 – alapvetően negatív változásokat érzékeltek ezen a területen; 10 – alapvetően 
pozitív változásokat érzékeltek az adott területen). A válaszadók megoszlását a 
következő ábra szemlélteti. A kategóriákat a könnyebb értelmezhetőség kedvé-
ért összevontuk, így az 1–4 pontot adók az inkább negatív változásokat észlelők 
csoportjába tartoznak, a 5–7 pontot adók a semlegesek, míg a 8–10 pontszámot 
jelölők a pozitív változásokat érzékelők csoportjába tartoznak (27. ábra).
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27. ábra: A projekt eredményességének megítélése a pedagógusok szemszögéből

Az eredmények alapján azt láthatjuk, hogy a többség (54,5%) inkább semleges-
nek ítélte meg a kiemelt területen észlelt változást, de egy nagyobb hányad kife-
jezetten pozitív értékelést adott (39%), és a kitöltők csupán egy elenyésző aránya 
gondolta azt, hogy a projekt inkább negatív hatásokat mutatott fel, és hátráltatta 
az adott tényező fejlődését (6,5%). Ezek alapján összességében azt mondhatjuk, 
hogy a pedagógusok pozitívan ítélték meg a projekt elején fejlesztendő területként 
kijelölt dimenzióban a projekt hatására végbemenő változásokat, fejlődést. 

A kérdőívben nyílt végű kérdés segítségével megkérdeztük a pedagógusoktól, 
hogy ők mit tartanak a projekt legnagyobb előnyeinek és hátrányainak. A beérke-
zett válaszokat egyszerű tartalomelemzéssel összegeztük. A projekt előnyei kap-
csán a leggyakrabban előkerülő elem (358 beérkezett szöveges válasz alapján) a 
külső szakemberektől kapott támogatás, az ő bevonásuk, a velük való együttmű-
ködés, illetve az ő személyiségük (itt a legtöbb esetben külön kiemelték az iskola-
pszichológus szerepét). Ez a tényező összesen 60 említés keretében jelent meg. 
További előnyként azonosították a pedagógusok, hogy a projekt hatására össze-
tartóbb lett a munkahelyi közösség, jobb kapcsolatok alakultak ki a munkatársak 
között, javult és összehangoltabb lett az együttműködés (61 említés). Kiemelték 
még a szülők aktívabb bevonását, a szülőkkel való kapcsolat javulását (28 emlí-
tés), más intézmények jó gyakorlatainak megismerését, beépítését (28 említés), az 
esélyteremtés és hátránykompenzáció fontosságának tudatosítását (15 említés), a 
pedagógusok módszertani megújulását (15 említés). Többször megjelent az Integ-
rációs Pedagógiai Rendszer (IPR) folytatásának lehetősége (7 említés), a Tabuk 
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Nélkül Program (8 említés) és a Surranópálya Program sikeressége (3 említés). 
Ezek mind olyan tényezők, amelyeket a pedagógusok fontosnak véltek kiemelni 
szabad szöveges válasz keretében, így a kevés említést kapó területeket is érde-
mes kellő súllyal figyelembe venni.

Ugyanígy érdemes megnézni azokat a területeket is, amelyeket a pedagógusok 
a projekt hátrányaiként, negatívumaiként érzékeltek. Itt kevesebb szöveges válasz 
érkezett, összesen 235. Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy vajon miért nem volt 
sikeres a projekt, a legtöbben azt a választ adták a szabad szöveges mezőben, 
hogy a diákok nem megfelelő családi háttere, illetve az iskola és a család érték-
rendjének különbözősége miatt nem lehetett olyan sikeres a projekt, mint tervez-
ték (34 említés). Ez egy kritikus pontnak tűnik, hiszen az ETIPE esélyteremtési 
gyakorlata kifejezetten erre a területre próbál hatni, így ha a pedagógusok úgy 
érzékelték, hogy ez az a terület, amelyik a legkevésbé sikeres, akkor érdemes 
mélyebben is megvizsgálni azokat az intézményeket, ahol ezek a tényezők kevés-
bé tudtak kibontakozni. Érdekes módon a hátrányok felsorolásánál a másodikként 
olyan jellegű válaszok szerepeltek, amelyek azt fejezték ki, hogy nem volt negatív 
tényező (29 említés). Fontos megjegyeznünk, hogy ez egy opcionális kérdés volt, 
így a kitöltők azzal, hogy ezt a választ adták, vélhetőleg erősíteni akarták azt az 
érzetet, hogy a projekt az intézményükben sikeres volt. További akadályozó ténye-
zőként merült fel még az anyagi támogatás hiánya (20 említés), a szülői együttmű-
ködés hiánya (16 említés), illetve a tanulók motiválatlansága (14 említés). A negatí-
vumok között olyan tényezők is megjelennek, amelyek igazából a projekt erényeit 
emelik ki, és arra utalnak, hogy bizonyos elemekből jó lett volna, ha többet kapnak 
az intézmények (pl. a Tabuk Nélkül Program túl rövid volt). 

A szöveges válaszok elemzése alapján is azt láthatjuk, hogy a válaszadók na-
gyobb arányban említettek pozitívumokat, mint negatívumokat. Így összességé-
ben úgy érzékeljük, hogy a pedagógusok alapvetően pozitívan ítélték meg a pro-
jektet, annak eredményeit, de természetesen az ETIPE fejlesztése szempontjából 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a negatívumként megjelenített tényezőket sem, 
hogy ezekből tanulva tovább fejlődhessen a módszertan.
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Az eredményesség megítélése az intézményvezetők szemszögéből

Az intézményvezetőknek szóló kérdőívben felsoroltuk azokat a tényezőket, ame-
lyekben azt vártuk, hogy a projekt eredményeket fog felmutatni. Ezt a listát ki-
egészítettük a folyamatkísérő fókuszcsoport-interjúk tapasztalatai, illetve a men-
torokkal készített interjúk tapasztalatai alapján. Ezen tényezők közül kellett az 
intézményvezetőknek megítélniük, hogy a projekt milyen mértékben érte el az 
adott eredményeket egy hatfokozatú skálán. összesen hat tétel esetében találtunk 
5,00-nél magasabb átlagot: 

 ►  A hátránykompenzációs tevékenységek tudatosan beépültek az intézmény 
éves munkatervébe (M = 5,16; Sd = 1,18).

 ►  Intenzívebb és tartalmasabb lett az együttműködés, tudásmegosztás a pe-
dagógusok között (M = 5,1; Sd = 1,07).

 ►  Tudatosabbá és célorientáltabbá vált az intézményi és stratégiai folyamatok 
tervezése (M = 5,1; Sd = 1,14).

 ►  Tudatosabban és hatékonyabban fókuszálunk a szociális kompetenciafej-
lesztésre és a tanulás tanulásának támogatására (M = 5,07; Sd = 1,08).

 ►  Az intézményben tudatosabban kezeli a különböző átmenetek kérdését (pl. 
óvoda–iskola, alsó tagozat – felső tagozat stb.) (M = 5,07; Sd = 1,18).

 ►  Az intézmény tudatosabban tervezi a továbbképzéseket, ezeket az intéz-
mény stratégiai céljaihoz kapcsolja (M = 5,01; Sd = 1,09).

A magas átlagok alapján megerősíthetjük, hogy a fenti tényezők jelentik az intéz-
ményvezetők értékelése alapján a projekt legfontosabb eredményeit. Ezekben az 
eredményekben a kulcsszó a tudatosság. A projekt talán a legnagyobb mérték-
ben a tudatosabb folyamatok fejlesztéséhez járult hozzá. Az intézmények tudatosan 
beépítik hátránykompenzációs tevékenységüket az intézményi éves munkatervbe, 
tudatosabban tervezik a saját folyamataikat, tudatosabban fókuszálnak a szociális 
kompetenciafejlesztésére és a tanulás támogatására, tudatosabban kezelik a kü-
lönböző átmeneteket, illetve tudatosabban terveznek a különböző továbbképzések-
kel is. Mindezek az elemek ahhoz is nagymértékben hozzájárulnak, hogy a projekt 
eredményei hosszú távon is fennmaradjanak, hiszen a megjelölt elemek pont azt a 
célt szolgálják, hogy a fejlesztések, a hangsúlyos elemek beépüljenek az intézmény 
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mindennapi működésébe, rutinjába. Mindez összhangban van a feltételezett tanu-
lószervezeti modellel, ami háttérként szolgálhat a fejlesztések megvalósításához 
és fenntartásához, hiszen az előbbiekben pont azokat a szervezeti tanulási folya-
matokat hangsúlyoztuk (és ezt jól kiegészíti az az eddig nem említett elem, amely 
a pedagógusok közötti együttműködést és tudásmegosztást emeli ki), amelyek az 
alapját képezik a tanulószervezeti működésnek. A vezetők által megjelölt eredmé-
nyek összhangban vannak a pedagógusok által kiemelt tényezőkkel is. 

érdemes megnézni a lista másik oldalát is, vagyis azokat a tényezőket, amelye-
ket az eredményesség szempontjából az intézményvezetők a legalacsonyabbra 
értékeltek. összesen három olyan területet azonosíthatunk, ahol az intézményve-
zetők átlaga 4,00 alatti:

 ►  javultak a továbbtanulási arányok (M = 3,88; Sd = 1,31).
 ►  javultak a tanulói eredmények az intézményben (M = 3,87; Sd = 1,22).
 ►  Csökkentek a fegyelmezetlenségi problémák (órai fegyelmezetlenség, hiány-
zások stb.) (M = 3,83; 1,32).

A hatfokozatú skálát tekintve az itt felsorolt átlagok sem tekinthetők rendkívül ala-
csonynak, mégis ezek azok a területek, amelyek elmaradnak a többiektől. Ezek 
olyan jól megragadható, mérhető indikátorok (továbbtanulási arányok, tanulói 
eredményesség, fegyelmezetlenségi problémák), amelyek változása valószínűleg 
csak nagyobb időtávban ragadható meg, figyelembe véve az implementációs iro-
dalom által is megjelölt implementációs gödör jelenségére. Ennek értelmében a 
fejlesztési beavatkozások hatása csak egy bizonyos idő után mutatható ki, sok 
esetben először az eredményesség csökkenése érzékelhető, hiszen az addig be-
vett működési formák megváltoztak, ezekhez hozzá kell szoknia a pedagógusok-
nak. Vélhetőleg itt is ez a jelenség köszön vissza a fenti tényezők kapcsán. 

A vezetőknek is lehetőségük volt nyílt végű szöveges kérdés keretében kifejteni 
meglátásukat a projekt előnyei és hátrányai kapcsán. A projekttel összefüggésben 
a pozitív tapasztalatokra 36 szöveges válasz érkezett, a hátráltató tényezőkre pe-
dig 20. A vezetők egyértelműen a támogató, segítő szakemberek szerepét emel-
ték ki pozitívumként. 14 említés tartalmazta a mentorral való együttműködés, a 
tanácsadás fontosságát, míg 12 említés a további segítő szakemberekre fókuszált 
(pl. iskolapszichológus). Ez megerősíti a projekt támogató struktúrájának létjogo-
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sultságát, a mentorok támogató szerepének hangsúlyozásával. A negatívumok 
között nagyon változatos hozzászólások érkeztek, szinte nem is lehet kiemelni 
egy domináns tematikát, amit a vezetők megjelöltek a válaszaikban. Ilyen terület 
például az anyagi források hiánya (4 említés), illetve az eszközhiány (3 említés), 
továbbá a tanulók számára biztosított többletfoglalkozás hiánya (3 említés).

Az eredményesség megítélése a mentorok és a támogató szakértők 
szemszögéből

Az eredményesség megítélésébe egy másik oldalról, a mentori – támogató szak-
értői kérdőívekből nyerhetünk bepillantást. Ez a kérdőív speciális módszertant al-
kalmazott. Egyrészt a kitöltőknek minden intézményük vonatkozásában ki kellett 
tölteniük a kérdőívet, másrészt a projekt megítélése kapcsán a kitöltőknek a saját 
maguk által beírt célok mentén kellett értékelniük azt, így itt a kvalitatív és kvanti-
tatív módszertan erős összekapcsolása érhető tetten. A projekt eredményességé-
nek megítélése kapcsán a következő lépéseket követtük a kérdőívben:

 ►  Mi volt az a legfőbb problématerület, amely ennél az intézménynél a projekt 
időszaka alatt leginkább fókuszba került? (Szabad szöveges mező.)

 ►  Mit gondol, a projekt keretében milyen mértékben sikerült támogatni az intéz-
ményt a fent jelzett probléma megoldásában? (Tízfokozatú skála.)

 ►  A fent is említett problématerület megoldására mi volt a legfontosabb te-
vékenység, amelyet a projekt keretében megvalósítottak az intézménnyel? 
(Szabad szöveges mező.)

 ►  Véleménye szerint a fent megnevezett tevékenység mennyire volt sikeres? 
(Tízfokozatú skála.)

A szabad szöveges mezőket tartalomelemzés segítségével kategorizáltuk, 
és az egyes kategóriák mentén összegeztük a skálás kérdések válaszait. Ha 
területfüggetlenül nézzük a skálás állítások átlagát, akkor arról kaphatunk képet, 
hogy általában mennyire volt sikeres a problémák megoldása, illetve a problémák 
megoldására tervezett tevékenységek milyen mértékben voltak sikeresek. Ezt mu-
tatja a következő ábra (28. ábra).
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28. ábra: A problémamegoldás sikerességének értékelése a mentorok és a támogató 

szakértők által

A problémamegoldás sikerességének megítélésében nagy intervallumban mozog-
nak az értékek (4–10 között) – összehasonlítva őket a tevékenység sikerességének 
megítélésével (7–10 között) –, de az átlag, a medián és a szórás hasonló értékeket 
mutat mindkét változó esetében, ami arra enged következtetni (a változók egymást 
is megerősítik, hiszen végül is ugyanarra kérdeznek rá), hogy a mentorok és a 
támogató szakértők megítélése alapján sikerült pozitív előrelépéseket tenni az in-
tézmények számára fontos problématerületeken. A box-plot diagram segítségével 
azonosíthatjuk azokat a kiugró értékeket is, amelyek külön figyelmet érdemelnek, 
hiszen az eredmények alapján ott nem számolhatunk be kiemelkedő sikerről. 

Ha lebontjuk a fenti összegző elemzést, és megnézzük, hogy pontosan milyen 
területeket emeltek ki a kitöltők (a szöveges válaszok tartalomelemzése alapján 
kialakított kategóriák), akkor jól kirajzolódnak azok a területek, amelyekre a pro-
jekt keretében nagyobb hangsúlyt kellett fordítani. Ha ezekhez hozzávesszük az 
összevont értékelések átlagát, akkor az is kiderül, hogy melyek azok a területek, 
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amelyeken sikerült, illetve amelyekben sikertelen volt a fejlesztőtevékenység (4. 
táblázat)

4. táblázat: A szöveges válaszokban megjelenő problématerületek és támogatásuk  
sikeressége

Problématerület Az említések száma
(262 kitöltésből)

A problémamegoldás 
támogatásának sikeressége 

(10-es skála)
A motiváció hiánya 59 említés 6,1
Kompetenciafejlesztés 33 említés 8,09
gyenge partneri kapcsolat 
a szülőkkel

17 említés 8,35

Fegyelmezetlenség 13 említés 7,38

A táblázat alapján jól látható, hogy a leggyakrabban megjelenő problématerület 
(elsősorban) a tanulók motivációjának hiánya. Ez egy nagyon komplex terület, 
amelynek sok összetevője van, ezek az összetevők különböző iterációkban jelen-
tek meg a szöveges válaszokban. Talán emiatt a szerteágazó jelleg miatt látha-
tunk itt egy viszonylag alacsonyabb átlagot a problémamegoldás sikerességére. 
A többi területen viszonylag magasabb átlagokat adtak a kitöltők, így ezeken a 
területeken sikeresebbnek könyvelhetők el a beavatkozások. 

A problématerületek mellett azt is megnéztük, hogy milyen tevékenységeket 
terveztek elsősorban a mentorok és támogató szakértők a megjelölt probléma 
kezelésére. Hasonló logikában elemezhetjük ezeket az eredményeket is, mint a 
problématerületek esetén. Ezeket foglalja össze a következő táblázat (5. táblázat).

5. táblázat: A szöveges válaszokban megjelenő főbb tevékenységek és hatékonyságuk

Főbb tevékenység Az említések száma 
(262 kitöltésből)

A tevékenység sikeressége 
(10-es skála)

Partneri kapcsolatok 
fejlesztése a szülőkkel

38 említés 8,32

Módszertani megújítás 33 említés 8,48
A (kulcs)kompetenciák 
fejlesztése

30 említés 8,13

A motiváció erősítése 22 említés 8,68
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Főbb tevékenység Az említések száma 
(262 kitöltésből)

A tevékenység sikeressége 
(10-es skála)

Közösségi programok 
szervezése

19 említés 8,68

jól látható a táblázatból, hogy a problématerületek és a főbb tevékenységek alap-
vetően összhangban vannak egymással, és a sikeresség megítélésében hasonló-
an magas értékeket láthatunk. bár a fenti elemek összevont kategóriák összegző 
megnevezései (tehát sokféle, változatos, az adott témára fókuszáló tevékenység 
állhat mögöttük), mégis jól karakterizálják ezek a tevékenységek azokat a főbb 
irányvonalakat, amelyekre a projekt keretében a megvalósítók fókuszáltak. 

A tevékenység sikeressége kapcsán arra is kíváncsiak voltunk, hogy mivel indo-
kolja a kitöltő az adott pontszámot. Ennek magyarázatára is nyílt végű kérdésben 
volt a pedagógusoknak lehetőségük. A leggyakrabban említett tényezők között a 
szülők bevonása, a kapcsolattartás erősítése (36 említés), a módszeres pedagógi-
ai tervezés, új tanulási-tanítási módszerek megismerése és alkalmazása (12 em-
lítés), valamint a külső szakemberek szerepe, főleg a tanulók motiválásában (12 
említés) jelent meg. Ez felhívja a figyelmünket a pedagógiai dimenzió fontosságá-
ra, hiszen a projekt ezekre a tényezőkre is hatni próbált. Ezekből az indoklásokból 
az rajzolódik ki, hogy ahol jó eredményességgel sikerült a tevékenységeket meg-
valósítani, ott a pedagógiai dimenziókban való fejlődés mutatható ki (elsősorban a 
pedagógiai tervezés vagy a motiváció területén). 

A kérdőív arra is rákérdezett, hogy ha a kitöltő viszonylag alacsony pontszámot 
adott a tevékenység sikerességére (5 alatt), akkor ez az alacsony pontszám mi-
nek köszönhető. Tehát az eredményesség elmaradásának legfontosabb indokait 
próbáltuk meg feltárni. A legfontosabb elemek (szintén a tartalomelemzés során 
összegzett kategóriák alapján) a pedagógus- és a szakemberhiány (16 említés), a 
szülői érdektelenség (16 említés), a nem megfelelő családi háttér (15 említés), illet-
ve a pedagógusok leterheltsége (12 említés) volt. Ezek jelentős része elsősorban 
külső tényezőkre utal, amelyet nem lehet a projekt keretében kezelni (pl. szakem-
berhiány, leterheltség), de sok olyan tényező is megjelenik, ami kívülre helyezi a 
problémát (pl. családi háttér, szülői érdektelenség).
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Mivel a mentori – támogató szakértői kérdőív főleg szöveges válaszokat igénylő 
kérdésekből állt, a projekt előnyeinek és hátrányainak megnevezése kapcsán is 
tartalmas válaszok születtek, amelyek összegzése tartalomelemzés segítségével 
történt. A projekt előnyeire vonatkozóan 168 válasz érkezett. Ezek közül domináns 
volt az a tematika, ami azt járta körül, hogy milyen pozitív hatásai voltak a projekt 
keretében bevont, jól felkészült szakembereknek például gyógypedagógusoknak, 
iskolapszichológusoknak stb. (52 említés). Emellett a kitöltők még a mentor és a 
szupervizor közötti jó kapcsolatot és együttműködést is kiemelték (35 említés), 
illetve utaltak a projekt elején megvalósuló alapos helyzetfeltárásra, probléma-
elemzésre (gyökérproblémák) és a célok reális meghatározására, a tudatos ter-
vezés folyamatára (30 említés). Kiemelték a pedagógusok közötti együttműködés 
javulását (25 említés), a Tabuk Nélkül Programot (23 említés) és a szülőkkel való 
kapcsolat javulását (21 említés). 

A mentori – támogató szakértői kérdőívben a projekt hátrányaira vonatkozóan 
133 szöveges válasz érkezett. Ezek közül kiemelhető a támogatás és az erőforrás 
hiánya a megvalósításhoz (a programok szükségletei, honlapkészítés, az utazás 
támogatása, anyag- és eszközköltség, az előadók meghívásának költsége stb.), 
amelyet 41 esetben említettek a kitöltők mint gátló tényezőt. Ezen felül megjelen-
tek még az adminisztratív tevékenységekkel kapcsolatos nehézségek (16 említés), 
a kommunikációban és információáramlásban tapasztalt nehézségek (12 említés), 
a szülői érdektelenség (11 említés) és a pedagógusok leterheltsége (10 említés).

A projekt eredményeinek fenntarthatósága

A projekt eredményeinek értékelése után arra fordítjuk a figyelmet, hogy bemu-
tassuk, milyen tényezők támogathatják azt, hogy ezek az eredmények hosszú 
távon is fennmaradhassanak az intézményekben. Ez egy kritikus kérdés, hiszen 
gyakran tapasztalható, hogy a támogatási struktúra kifutása után könnyen vissza-
rendeződnek az eredeti viszonyok, amelyre az implementációs szakirodalom több 
esetben is rámutatott. éppen ezért a pedagógusoknak szóló kérdőívben egy okta-
tási szektorra vonatkozó implementációs kutatásból átvett skálát (Fazekas 2014) 
használtunk arra, hogy feltárjuk, hogyan gondolkoznak a pedagógusok a projekt 
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tartós és mély hatásinak lehetőségeiről. A skálához tartozó állításokat mutatja be 
a következő táblázat (6. táblázat).

6. táblázat: A projekt tartós és mély hatását leíró változók értékei

A tartós és mély hatás 
indikátorai Átlag (hatfokozatú skála) Szórás

A projekt hatással volt  
az osztálytermi folyamatokra, 
tanulásszervezési  
módszerekre, eszközökre.

4,01 0,47

úgy érzékelem, hogy pozi-
tív változás állt be a tanulók 
eredményességében a projekt 
hatására.

3,85 0,5

A projekt eredményeként 
változások történtek az 
intézmény életében, működé-
sében.

4,09 0,47

Személy szerint sokat tanul-
tam a projekt keretében, meg-
értettem a projekt lényegét.

4,08 0,47

úgy érzem, hogy a projekt 
hatására pozitív irányba vál-
tozott a gyakorlatom, hozzá-
állásom.

4,06 0,5

A projekt keretében végzett 
tevékenységek intézménye-
sültek, beépültek a szervezeti 
rutinba.

4,17 0,5

A legmagasabbra értékelt elem – amely az eredmények kapcsán is többször 
megerősítést kapott – az, hogy a projekt keretében végzett tevékenységek intéz-
ményesültek, és beépültek a mindennapi működés kereteibe. Talán ez az egyik 
legfontosabb kritériuma a fejlesztések fenntarthatóságának. A hatás mélységét 
tekintve viszont még kevésbé érzékelhető a projekt eredményessége a tanulói 
eredményesség kapcsán (de elképzelhető, hogy ehhez több idő szükséges), min-
denesetre a pedagógusok értékelése alapján ez tűnik a fenntarthatóság kockázati 
tényezőjének. 
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árnyalhatja a képet, ha megnézzük, hogy az intézményvezetők és a mento-
rok / támogató szakértők hogyan értékelték a fenntarthatóság lehetőségeit. Az ő 
esetükben elsősorban arra kérdeztünk rá, hogy a projekt egyes elemei kapcsán 
mekkora realitását látják a folytatásnak a projekt zárása után. Az eredményeket a 
következő táblázat tartalmazza (7. táblázat).

7. táblázat: A projekt fenntarthatóságának megítélése az intézményvezetők, mentorok  
és támogató szakértők által

Mennyire tartja valószínű-
nek, hogy a projekt zárása 
után is…
(négyfokozatú skála)

Intézményvezetői válaszok Mentori / támogató 
szakértői válaszok

…folytatják az intézményi 
szintű, alapos tervezést 
(pl. fejlesztési és cselekvési 
tervek kialakítása)?

M = 3,56
Sd = 0,58

M = 3,62
Sd = 0,52

…aktívan építenek a rendel-
kezésre álló adatokra, ezekre 
alapozzák a döntéshozást?

M = 3,70
Sd = 0,49

M = 3,77
Sd = 0,39

…folytatják a kialakított 
új tanulásszervezési 
megoldásokat?

M = 3,66
Sd = 0,54

M = 3,84
Sd = 0,32

…bevonnak valamilyen támo-
gató mentort az intézményi 
folyamatok támogatására?

M = 2,93
Sd = 0,78

M = 2,96
Sd = 0,51

…törekednek a diákok dif-
ferenciált, egyéni fejlesztési 
terven alapuló támogatására?

M = 3,77
Sd = 0,42

M = 3,84
Sd = 0,35

…fenntartják a kialakított 
együttműködéseket, hálózati 
kapcsolatokat?

M = 3,61
Sd = 0,6

M = 3,81
Sd = 0,36

jól látható, hogy a további két célcsoport is alapvetően pozitívra értékelte a fenn-
tarthatóság lehetőségeit, mindkét csoport hasonló mintázatot követ a válaszaiban. 
A legkevésbé azt tartják valószínűnek a kitöltők, hogy mentori támogatást vesznek 
igénybe az intézményfejlesztési folyamatok támogatására (érthető módon, hiszen 
talán ez lenne a legköltségesebb elem). Mindkét csoport egységesen a legmaga-



ereDmények  ► 85

sabbra értékelte annak a valószínűségét, hogy a projekt után is törekednek majd 
az intézményben a diákok differenciált, személyre szabott támogatására. Mivel az 
esélyteremtési gyakorlatnak talán ez az egyik központi eleme, így ez egy olyan le-
hetőség, ami, ha valóban megvalósul a kitöltők szándékai szerint, akkor nagymér-
tékben támogathatja az ETIPE szellemiségének fenntartását az intézményekben. 

A mentoroknak és a támogató szakértőknek szóló kérdőívben ezen kívül lehe-
tőségük volt a pedagógusoknak egy nyílt végű kérdésben is részletesen körülírni, 
hogy milyen lehetőségeket és gátló tényezőket látnak a projekt eredményeinek 
fenntartására. A támogató tényezőkre összesen 233 szöveges válasz született, a 
gátló tényezőkre pedig 204. Ezeket tartalomelemzés keretében összegeztük, és 
a leggyakrabban előforduló kategóriákat jelenítjük itt meg. A mentorok és a támo-
gató szakértők értékelése alapján a fenntarthatóság zálogát elsősorban az isko-
lavezetés támogató, nyitott, aktív és tudatos hozzáállásában látják (82 említés), 
de erőteljesen kiemelték a pedagógus elköteleződésének, támogató, célorientált 
hozzáállásának (64 említés), valamint a pozitív, nyitott, elfogadó, aktív és motivált 
intézményi légkörnek a fontosságát (28 említés). Ezen felül kiemelhető még az 
együttműködő és egységes nevelőtestület szerepe (25 említés) és a jól működő 
külső partneri kapcsolatok fenntartása (24 említés). 

A fenntarthatóságot gátló tényezők között elsősorban a szakképzett pedagógu-
sok hiánya (35 említés), a pedagógusok túlterheltsége (27 említés), a munkatársak 
közötti nagy fluktuáció (20 említés), az anyagi források hiánya (16 említés), illetve a 
szociális körülmények romlása (13 említés) jelenik meg elsősorban. 

A fenntarthatóság kérdéskörére egy külön elemzés során, a projekt fenntart-
hatósági jelentésében térünk ki, itt most csak röviden ismertettük a legfontosabb 
tényezőket, amely a projekt hatásának és fenntarthatóságának megértéséhez el-
engedhetetlenül szükséges. 
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Összegzés Az etiPe BeváLásárÓL

A hatásmérés eredményeinek bemutatása és elemzése után összefoglalásként 
megfogalmazzuk a legfontosabb tapasztalatokat, amelyeket az ETIPE beválásá-
ról felmutathatunk. A tapasztalatok összegzése értelemszerűen azon dimenziók 
mentén történik, amelyek a hatásmérés központi elemeit képezik, így először be-
mutatjuk, hogy milyen feltételek tették lehetővé a pozitív elmozdulásokat (tanuló-
szervezeti viselkedés, pedagógiai szemlélet), majd részletesen elemezzük azokat 
a tényezőket, amelyek láthatólag működtek a projektben, és hozzájárultak az in-
tézményekben tapasztalható pozitív változásokhoz. 

Természetesen mértéktartónak kell lennünk a várható hatások, eredmények 
megfogalmazásában, hiszen bizonyos tényezők csak hosszabb távon tudják ki-
fejteni a hatásukat, és csak több év távlatában várhatunk előremutató eredményt 
néhány konkrét indikátor tekintetében. Ettől függetlenül megtalálhatók a jól mérhe-
tő, pozitív elmozdulások is egyes intézmények esetében, amelyekről a mentorok is 
beszámoltak. Az alábbi részlet egy folyamatkísérő mentori reflexióból származik: 
„3 év alatt nyolcról egyre csökkent a félévi lemorzsolódási statisztikában rögzített 
tanulók száma. Az iskolai átlag felsőben nőtt (a korábbi években általában csök
keni szokott az alsós adatokhoz képest), a bukás minimalizálódott. Még több gye
reket vittek el az idén nyolcosztályos gimibe, mert jól dolgoznak, most új tagozat 
bevezetésén gondolkodnak, hogy megtartsák őket.” 
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Az etiPe BeváLásáNAk szervezeti sziNtű 
háttértéNYezői

A projekt eredményeinek áttekintése során megállapíthatjuk, hogy az ETIPE be-
válásában nemcsak annak szakmai tartalma volt fontos, hanem az a folyamat is, 
ahogyan ez megjelent az intézmények életében, és beépült mindennapi működé-
sükbe. Retrospektív módon az első fontos lépésként annak a helyzetértékelésnek 
az elkészítését tekinthetjük, amely lehetővé tette, hogy az intézmények részletesen 
megismerjék saját szervezetük működését, felépítését, legfontosabb adatait. Ezen 
felül lehetőséget biztosított arra is, hogy társadalmi, nyílt rendszerként tekintsenek 
az intézményre, és így azt annak tágabb szocioökonómiai közegével szimbiózis-
ban értelmezzék (pl. a település munkaerőpiaci statisztikái, a lehetséges együtt-
működő civil szervezetek feltárása, helyi stratégiai irányok stb.). A helyzetértéke-
lés része volt a problémaelemzés is, amely így lehetővé tette a pedagógusoknak, 
hogy megértsék azt a célrendszert, amelyet a projekt támogatott, illetve ezáltal 
bevonódjanak annak megvalósításába. Azt sem szabad elhanyagolni, hogy ez a 
módszer lehetővé tette, hogy az intézmények saját, valós problémáikat emeljék 
be a fejlesztés fókuszába, alulról szerveződő módon, ami így a fejlesztés egyik 
meghatározó sikertényezőjévé vált. A fenti folyamat eredménye jól tetten érhető 
az intézmények tanulószervezeti viselkedésének fejlődésében, amelyek közül ki-
emelhető a munkatársak felhatalmazásának dimenziója, amely kifejezetten azt 
írja le, hogy a szervezet bevonja a munkatársakat a közös vízió kialakításába, 
megvalósításába. jól szimbolizálja ennek a fontosságát az is, hogy alapvetően 
magas volt a nevelőtestület bevonása a projekt megvalósításába, illetve ahol ki-
emelkedően magas volt ez az arány, ott az eredmények is magasabb értékeket 
mutattak. További jellemzője a tanulószervezeti viselkedés ezen dimenziójának, 
hogy a szervezet megosztja a munkatársak között a döntések felelősségét, hogy 
motiválttá tegye őket abban, hogy tanuljanak a munkájuk felelős elvégzése érde-
kében. jól érzékelhető, hogy a projekt tudatosította azokat az elemeket, amelyek 
a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének fókuszát képezték, illetve az is, 
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hogy ezek elsősorban a pedagógusok együttműködésre épülő tanulásának kere-
tében fejlődtek. Ezt alátámasztják a kutatás kvalitatív elemében szerzett tapasz-
talatok is, hiszen láthatóvá vált, hogy „hatalmas mennyiségű tudás, tapasztalás 
került megosztásra több szinten. Projektszinten, járási szinten, iskolai szinten, a 
pedagógusok szintjén, külső szervek között. És talán ez a legjobb. A felismerés, 
hogy vannak a végvárokon nagybetűs iskolák” – olvashatjuk egy mentor fókusz-
csoport beszámolójában.

A szervezeti szinten tapasztalható eredményesség másik fontos területe, amely 
az elemzésekből is jól visszaköszön, az a szervezeti tanulás folyamatainak meg-
erősödése. Ez elsősorban ott érhető tetten, hogy az intézmények tudatosabban 
viselkednek a tervezés területén, illetve az adatokkal való munka során. Másrész-
ről pedig beépítették az esélyteremtési gyakorlathoz szükséges folyamatokat az 
intézmény mindennapi működésébe (pl. pedagógiai program, SzMSz). „Rendsze
rezetté és tudatosabbá váltak egyes intézmények esetében a bukások, a lemor
zsolódás, a korai iskolaelhagyás elleni tevékenységek, amelyeket dokumentálnak 
az intézmény megvalósítási mappái. Tudják, hogy mit és miért tesznek” – olvas-
ható a mentor fókuszcsoport által megfogalmazott válaszban. Mindez együtt járt 
a rendszergondolkodás fejlesztésével, amely a tanulószervezeti viselkedés egyik 
legfontosabb tényezője, amely az összes többi tényezőt is támogatni tudja. Ezek-
ről tanúskodnak a mentori visszajelzések is: „Tudatosabb és tervszerűbb lett a 
munkavégzés. Az intézményekben megkezdődött a folyamatokban való, rendszer
szemléletű gondolkodás.”
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Az etiPe mérLege: A megvALÓsULÓ 
ÉS AZ AKADOZÓ SZAKMAi teRüLeteK

A projekt céljai között nem kisebb vállalkozást lehet kiolvasni, mint az oktatás 
szereplőinek szemléletformálását, az esélyteremtő, inkluzív oktatás kialakítását. 
Mivel ez elsősorban a mélyen gyökerező hitekben, értékekben érhető tetten, ezért 
ennek megváltoztatása vélhetőleg hosszú időt vesz igénybe. Mégis, a projekt 
eredményeinek értékelése során a mentorok több esetben kiemelték a pedagó-
gusok szemléletváltásának megvalósulását. Ettől függetlenül ez a folyamat nem 
állhat meg, ahogyan az egyik folyamatkísérő mentori visszajelzésben is olvasható: 
„Nem tartom inklúzióra alkalmasnak az iskolákat egyelőre. Mindenképp az elfo
gadásra való érzékenyítésre helyezném a hangsúlyt.” Az ETIPE konkrét eredmé-
nyeiként azonosíthatjuk a szemléletváltás keretében, hogy a pedagógusok egyre 
inkább képessé váltak arra, hogy minden diák tanulási eredményességére figyel-
jenek, hogy a diákok számára egyénre szabott feladatokkal készüljenek. Vagyis a 
nevelőtestületekben egyre elfogadottabbá és egyre inkább bevett gyakorlattá vált 
az adaptív pedagógia. Ennek további elemeként – és így az ETIPE által megerő-
sített tényezőként – tekinthetünk arra, hogy a pedagógusok egyre nagyobb teret 
engedtek annak, hogy a diákok aktívan alakíthassák a tanulási környezetüket, ami 
által egy tanuló- és tanulásközpontú pedagógia felé mozdultak el. Ehhez kiemel-
ten fontos volt, hogy az ETIPE alkalmazása során a pedagógusok képesek voltak 
olyan iskolai környezetet teremteni, ami fizikailag és mentálisan is biztonságot je-
lentett a diákok számára. gyakorlatilag az ETIPE hozzájárult egy olyan személy-
központú modell osztálytermi megvalósításához, ahol a klasszikus tanári szerep 
egyfajta facilitátori szereppé alakult, ahol az elsődleges feladat egy vonzó tanulási 
környezet kialakítása, amely egyszerre jelenti a tér, az idő, az infrastruktúra és a 
pszichoszociális tényezők tudatos szervezését a tanulás támogatása érdekében 
(Cubukcu 2012). jól szemlélteti ezt az egyik folyamatkísérő mentor beszámolója: 
„A változatos módszertannal megtartott tanórák hatására nőtt a tanulói motiváció 
a tanórákon, és csökkent a normaszegéssel járó tanuló magatartás.” 
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Ha a mérleg másik oldalát tekintjük, akkor három tényezőt lehet kiemelni, ame-
lyet az ETIPE kevésbé sikeresen valósított meg, pedig szakmai értelemben ezek 
a módszertan fókuszában állnak. Az első ilyen tényező a diákok aktív bevonása 
a tanulási folyamatba. A legtöbb intézményben fejlődött az egyéni fejlődés támo-
gatása, a differenciált és adaptív pedagógia. Viszont csak néhány intézményben 
számoltak be az olyan aktivizáló technikák fejlődéséről, mint például a kooperatív 
tanulásszervezési eljárások. Ahol ilyen elemek előfordultak, ott azok nagymérték-
ben támogatták a személyközpontú pedagógia megvalósítását is, hiszen a koope-
ratív technikák természetszerűleg illeszkednek a differenciálás megvalósításához. 
Visszacsatolva az előző pontban említett tudatosság kérdésköréhez, elképzelhe-
tő, hogy az intézményekben használnak ilyen módszereket, de sok esetben ezek 
rendszerszintű tudatossága, pedagógiai célokhoz való szisztematikus hozzáren-
delése hiányzik. Ahogyan a mentori fókuszcsoport egyik tagja is megfogalmazta 
a projekt végén: „a projektoktatás, a kooperatív technikák, a differenciálás, az 
egyéni fejlesztés eddig is megjelentek az intézmények szakmai munkája során, de 
a projekt kapcsán mindezeket egységes rendszerbe illesztve, célokhoz rendelve, 
minden pedagógus szakmai munkájára kiterjedően valósították meg.” Magyaráz-
hatja az itt tapasztalt eredményeket az, hogy például a kooperatív tanulásszerve-
zés kifejezetten olyan terület, amelyre a „pedagógusok legyintenek, hogy ááá, ezt 
úgyis tudják, majd az első kudarc után nem is próbálkoznak tovább” – olvashatjuk 
egy folyamatkísérő mentori reflexióban. 

A másik fejlesztendő terület a szélesebb társadalmi közeg bevonása a tanulá-
si környezetbe. A szervezeti szintű háttértényezők keretében jól láttuk, hogy az 
intézmények elindultak egy olyan irányba, amely lehetővé tette számukra, hogy 
egyre inkább a környezetükkel kölcsönhatásban képzeljék el a pedagógusok az 
iskoláikat. Ennek egy logikus következő lépése (és a tanulószervezeti viselkedés 
egy másik dimenziója) az, amikor a környezettel interakcióban az intézmény fel-
használja saját folyamatainak támogatására a környezetben rendelkezésre álló 
erőforrásokat. Az iskolák esetében praktikusan ez azt jelenti, hogy képesek be-
vonni a szélesebb társadalmi közeget a tanulási környezetbe. Ez azért is kiemel-
ten fontos terület lehet, mert az ETIPE által fókuszba kerülő problémavilágban az 
iskola nem tud egyedül, omnipotens módon megoldást kínálni, ez csak a tágabb 
környezettel és minden érintett bevonásával és együttműködésével valósítható 
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meg. A projekt során az intézmények fontos lépést tettek ennek tudatosítása felé, 
illetve javítottak is a partneri kapcsolatokon, azonban a következő lépés még több 
esetben hiányzik: hogy ezeket visszaforgassák a tanulás–tanítás világába. A po-
zitív előrelépést bizonyítja az alábbi, mentor fókuszcsoportban megfogalmazott 
idézet: „Rendszerbe kerültek a külső partnerek, a legtöbb intézményben elkészült 
a partnerháló-térkép. A legtöbb esetben új partnerek is bekerültek a rendszerbe, 
a régi kapcsolatok pedig új köntösbe öltöztek.”

Végül a harmadik tényező, amelynek keretében kevés előrelépést érzékeltünk 
az eredmények alapján, az az olyan hatékony tanulómegismerési technikák mű-
ködtetése, amelyek elősegíthetik az intézményekben a hátránykompenzációt. A 
tanulómegismerés nem akció jellegű, nem önmagáért való tevékenység, hanem 
rendszerben kezelendő, célja az adaptív pedagógiai tevékenységrendszer támo-
gatása. A nevelés és oktatás eredményessége értelemszerűen függ attól, hogy 
az alkalmazott pedagógiai módszerek mennyire illeszkednek a diákok sajátossá-
gaihoz, így a pedagógiai tevékenységek adaptív tervezéséhez elengedhetetlen a 
tanulók, tanulócsoportok hatékony megismerése. Jól látható, hogy bár az intézmé-
nyek előrelépéseket értek el az adaptív pedagógiai gyakorlatban, egy fontos elem 
hiányzik a történetből, amely nagymértékben növelheti a hatékonyságot. 
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AZ etipe eReDMÉNYei

A projekt szakmai mérlegén túlmutatóan további eredményeket is azonosítottunk, 
amelyek a projektnek köszönhetően alakultak ki vagy fejlődtek az intézmények-
ben. Az intézmények sokkal tudatosabbak és hatékonyabbak lettek a mérési-érté-
kelési feladatok megvalósításában, fejlődött az adatokkal való dolgozás kultúrája. 
Több esetben visszajelezték a mentorok, hogy az intézményekben egyre jobban 
odafigyelnek a különböző mérések-értékelések eredményeire, erre építik az in-
tézkedési terveiket, és rendszeresen felülvizsgálják az egyéni fejlesztési terveket. 
Megjelent a hozzáadott érték alapú szemlélet. Ezt az a jól látható tendencia is alá-
támasztja, hogy a projekt keretében készített, a kérdőív eredményeit összefoglaló 
intézményi jelentésekre is egyre pozitívabb visszajelzések érkeztek (többek között 
utalva arra, hogy az intézmények ezeket a jelentéseket felhasználják). A pedagó-
gusok mérési-értékelési gyakorlata is fejlődött, megnövekedett a diagnosztikus és 
formatív értékelés jelentősége, illetve differenciáltabban kezdtek el gondolkozni 
erről a területről, megjelent az intézményi, osztályi és tanulói szint figyelembe vé-
tele is, ahogyan az egyik mentor is kifejti a projekt eredményeinek taglalása során: 
„Diagnosztikus bemeneti és kimeneti mérések elvégzése, elemzése, értékelése, a 
kompetenciamérés eredményeinek elemzése intézményi, osztály- és tanulói szin
ten.” 

A mérési-értékelési kultúra fejlődésének egyik fontos indikátora az esetmegbe-
szélő csoportok számának növekedése, amely szintén egy fontos eredménye a 
projektnek, amelyet több mentori visszajelzés is megerősített. Ez jól illeszkedik a 
szervezeti szintű támogató háttértényezők közé is, hiszen ez a tudásmegosztás 
egyik alapvető fórumaként tudja támogatni az ETIPE-módszertan megvalósítását. 

Az eredményesség más dimenzióban is értelmezhető, hiszen bizonyos területe-
ken azt tudtuk kimutatni, hogy már kevésbé érzik problémának azt a mindennapi 
munkavégzés során a pedagógusok. Ezek közül több tényezőt is tudtunk azo-
nosítani. Kevésbé jelent a projekt végén problémát a pedagógusok számára az 
iskola és a család értékrendjének ütközése, a mobiltelefonok zavaró hatása, az 
adminisztrációs kötelezettségből fakadó leterheltség, a digitális kompetencia, a tu-
dásmegosztás, valamint a külső partnerekkel való együttműködés hiánya. Ezeket 
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az állításokat jól alátámasztják a korábban megfogalmazott tényezők is. Termé-
szetesen ezek a tényezők relativizálódhatnak is, hiszen bár kevesebb problémát 
jelent az iskola és a család értékrendjének különbözősége, de még mindig ez 
jelenti az egyik legnagyobb hátráltató tényezőt a pedagógusok véleménye szerint 
az esélyteremtés megvalósításában. 

Mind az intézményvezetők, mind a pedagógusok alapvetően pozitívan értékel-
ték a projekt eredményességét. Mindkét csoport kiemelte a külső szakemberek 
támogató közreműködését (gyógypedagógus, iskolapszichológus) mint az egyik 
legfontosabb előnyét a projektnek. A mentorok így érzékelték ezt a saját szem-
szögükből: „A projekt megmutatta a »másként kell/lehet csinálni« lehetőségét 
úgy, hogy kézzelfogható segítséget nyújtott, például pszichológus, gyógypedagó
gus kollégák szakmai segítségét” – olvashatjuk a mentor fókuszcsoport vissza-
jelzésében. A pedagógusok ezen felül hangsúlyozták, hogy a projekt hatására 
egy összetartóbb munkahelyi közösség alakult ki, amit az intézményvezetők is 
megerősítettek, hiszen érzékelték, hogy jelentősen javult az együttműködés a ne-
velőtestület tagjai között. A mentor fókuszcsoport is alátmasztotta ezt: „a projekt 
hatására pozitív elmozdulás tapasztalható a pedagógusok közötti együttműködés 
és tudásmegosztás terén. A műhelyfoglakozásokon rendszeressé vált a jó gya
korlatok megosztása, melynek a disszemináción túli pozitív hozadéka a kellemes 
hangulat megteremtése, a formális és informális kapcsolatok javulása.” Az együtt-
működés fejlődésének egy másik, jól tetten érhető területe a különböző átmenetek 
(óvoda–iskola, alsó tagozat – felső tagozat) tudatosabb kezelése. Az intézmé-
nyek elővették az átmeneteket támogató programjaikat, felülvizsgálták ezeket, és 
új módszereket és megoldásokat vezettek be a diákok tudatosabb támogatása 
érdekében. Ennek eredményeként az „átmenetek zökkenőmentesebbek lettek, 
kidogozottabbak és átgondoltabbak” – olvashatjuk a mentor fókuszcsoport be-
számolójából. Az intézményvezetők ezen túl hangsúlyozták azt, hogy a projekt 
hatására tudatosabban végeznek különböző tevékenységeket, és hogy az esély-
teremtés gyakorlata beépült az intézmény mindennapi működésébe. A projekt 
eredményességét gátló tényezőket tekintve már megoszlik a két csoport érzékelé-
se. A pedagógusok elsősorban a nem megfelelő családi hátteret, illetve az iskola 
és a család értékrendjének különbözőségét emelték ki, míg az intézményvezetők 
a források és az eszközök hiányát.  
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Végül azt is ki kell emelnünk, hogy a mentorok és a támogató szakértők is alap-
vetően pozitívan ítélték meg a projektet. A projekt elején elsősorban olyan célokat 
tűztek ki, amelyek a diákok motivációjának fejlesztésére, a kompetenciafejlesztés-
re (tágan értelmezve azokat az aktivizáló, személyre szabott pedagógiai módsze-
reket, amelyeket a projekt keretében bevittek az intézményekbe), illetve a szülőkkel 
való kapcsolat fejlesztésére irányult. Az utóbbi két elem területén jelentős előre-
lépéseket ért el a projekt, az első terület esetén szerényebbeket. Talán érdemes 
erőteljesebben is kiemelni azt a tevékenységet, amely során a projektben az isko-
lák törekedtek a szülők bevonására, a szülőkkel való partneri kapcsolat javítására. 
Több intézményben is megvalósítottak szülői klubokat, és fókuszba került a szü-
lőkkel való kapcsolat kérdésköre. Az eredményeket tekintve megállapítható, hogy 
például „az előző évekhez képest a szülői értekezletek látogatottsága 50%-kal 
növekedett, illetve az iskolai rendezvényeken való szülői részvétel is nagyarányú 
növekedést mutatott” – ahogy erről a mentori fókuszcsoport is beszámol. A pro-
jekt sikeressége szempontjából kulcsfontosságú a tágabb környezet bevonása a 
tanulási folyamatokba. Ennek egyik kiemelkedő példája, amikor a szülőket aktívan 
bevonják a pályaorientációs tevékenységekbe. A szülői kapcsolatok javításához 
nagymértékben hozzájárult, hogy az intézmények átgondolták alapvető viszonyu-
lásukat a szülőkhöz, a kommunikációs formákat, felületeket, amelyeken kapcso-
latba lépnek velük, illetve elkezdték őket erőforrásként kezelni a tanulás–tanítás 
területén is. Fontos felismerésként fogalmazódott meg, hogy sokszor az iskola és 
a szülők közötti kommunikáció kizárólag a gyerekekkel kapcsolatos problémára 
redukálódik, ami valóban nem motiváló a szülő számára. Ezt felismerve az intéz-
mények képesek voltak több esetben változtatni ezen gyakorlatukon. Így jutottak 
az intézmények például olyan következtetésekre, hogy „a szülői értekezlet mint 
forma túlhaladott, nem feltétlen kell már” – ahogy az egy folyamatkísérő mentori 
reflexióban olvasható. 

érdemes még kiemelni, hogy a különböző szereplők több esetben is hangsú-
lyozták a projekt keretében megvalósított programok fontosságát, szemléletformá-
ló hatását, amelyek nagymértékben hozzájárultak a projekt eredményeinek eléré-
séhez. Több visszajelzésben is megjelentek a Surranópálya Program, és a Tabuk 
Nélkül Program által biztosított lehetőségek, illetve a bari Shej Program szemlé-
letformáló hatása. Egyedi elemként és kiemelkedő lehetőségként azonosították a 
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pedagógusképző egyetemekkel való kapcsolat megerősödését is. A másik oldalról 
az MPH-intézményekben hospitáló tanárszakos hallgatók egy értékelő fókuszcso-
port keretében is megerősítették, hogy nagyon hasznos és informatív volt számuk-
ra a részvétel, és megerősítést nyertek a pedagógiai szakma iránti vonzalmukban.
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Az etiPe FeNNtArthAtÓságáNAk  
Lehetőségei

Az utolsó kérdés, ami mentén érdemes röviden összefoglalni a projekt eredmé-
nyeit és tapasztalatait, az a fenntarthatóság lehetősége. A pedagógusok is meg-
erősítették azt, amire korábban utaltunk, hogy a projekt tartós hatást tud elérni, 
hiszen több folyamat is beépült az intézmény mindennapi működésébe, azonban 
a projekt mély hatása tekintetében vannak kiaknázatlan területek: a pedagógusok 
kevésbé érzékelik még, hogy a projekt hatással lenne a tanulói eredményességre. 
Ez fontos üzenetet jelez a projekt tartós és mély hatásának meghatározása során, 
de arra is felhívja a figyelmet, hogy ez utóbbi tényező vélhetőleg csak hosszabb 
távon lesz kimutatható. bizakodó attitűdünket támogatja az is, hogy az intézmény-
vezetői visszajelzések során az adaptív tanulásszervezési módszereket jelölték 
meg legmarkánsabb területként a kitöltők, mint amit biztosan megtartanának a 
jövőben, a projekt kifutásával is.

A projekt egyik fontos eleme volt a mentori támogatás, azonban talán ez a leg-
költségesebb elem, amit az iskolák nem fognak tudni folytatni a projekt végezté-
vel. Ez fontos kérdésként jelenik meg a fenntarthatóság elemzése szempontjából. 

Nemcsak a projekt eredményeinek elérését, hanem annak fenntarthatóságát 
is nagymértékben befolyásolja az iskolavezetés támogató és nyitott hozzáállá-
sa, a pedagógusok együttműködése és a külső kapcsolatok fenntartása. Ezekre 
a tényezőkre fókuszálva az intézmények képesek lehetnek fenntartani a projekt 
eredményeit. Ezzel szemben viszont a fenntarthatóságot gátló tényezők között 
elsősorban olyan tényezők szerepelnek, amelyek az intézmények kompetenciáján 
kívül esnek: pedagógushiány, túlterheltség, fluktuáció, az anyagi források hiánya, 
a szociális körülmények romlása. Ez viszont jelentős kockázatot jelent a projekt 
eredményeinek fenntarthatósága szempontjából, hiszen ezek az intézmények 
gyakorlatán kívül eső, attól függetlenül is megjelenő tényezők, amelyek alááshat-
ják a hosszútávú eredményességet. 

A kockázatok mérséklése érdekében megfogalmazódott a külső kapcsolatok 
erőteljesebb kiaknázásának fontossága (pl. a pedagógiai szakszolgálatok, a pe-
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dagógiai szakmai szolgálatok intenzívebb igénybevétele), és a már kialakított rend-
szerek és együttműködések megtartó ereje. A mentori fókuszcsoport így összegzi 
mindezt: „A továbbképzéseken, a műhelymunkákon, hospitálásokon való részvé
telek, az egymástól való tanulás lehetősége, a megszerzett ismertek továbbadá
sa, a horizontális tudásmegosztáson alapuló folyamatok olyan hálózatokat hoztak 
létre, amelyek értékeket jelentenek az intézmények számára.”
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