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1. Bevezetés 

A tanulási utak rövidítése, azaz a tanulásra fordított idővel, energiával és pénzzel való 

spórolás lehetősége komoly képzési motivációt jelenthet egyéni szinten, és jelentős 

fejlesztőerővel bír az oktatási rendszer egészére vonatkozóan. Ez a nemzetközi 

tapasztalatokkal is alátámasztható tény az oka annak, hogy a képesítési keretrendszerek 

fejlesztéséhez hozzákapcsolódott a validációs folyamatok kutatása és fejlesztése. A validáció 

a tanulási eredmények elismerését és beszámítását jelenti, függetlenül a tanulási folyamat 

helyétől és módjától. Hazai és nemzetközi tapasztalatok szerint a validáció jól szabályozott, 

intézményi háttérrel megtámogatott formája megkönnyítheti a közoktatási rendszerből 

korábban kilépett tanulók visszavezetését a rendszerbe, illetve a különböző tanulási utak 

közötti átfedések kiküszöbölése révén motiválhatja az egyént további képzettségek 

megszerzésére. A validáció elsődleges helyszíne a szakképzés, a felnőttképzés és a 

felnőttoktatás, továbbá a felsőoktatás. közoktatás tehát nem kifejezetten terepe a validációnak, 

hiszen a tankötelezettség, a merev tantárgyi rendszer és a szigorú szabályozás miatt a 

közoktatás rendszerében alapvetően csak a korábbi végzettségeket igazoló bizonyítványok 

birtokában lehet közlekedni. A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) közoktatásra 

érvényes 1–4. szintjének konkretizálásához és értelmezéséhez kapcsolódóan mégis felmerült 

az igény arra, hogy egy kisebb kutatással feltárjuk a közoktatás jelenlegi gyakorlatát, a 

tanulási eredmények elismeréséhez kapcsolódó tanári attitűdöket és eljárásokat, ezzel 

előkészítve egy esetleges későbbi fejlesztést. A projekt kiemelt céljaihoz kapcsolódóan ez 

azért tűnt célravezetőnek, mert kevés információnk van a közeg fogadókészségéről, továbbá a 

témával kapcsolatos kutatásnak is lehet fejlesztő ereje, hiszen ennek segítségével is 

formálható a tanárok tanításról alkotott képe. 

Az MKKR és a validációs rendszer fejlesztésének és rendszerbe állításának komoly 

szemléletformáló következménye lehet, ugyanis az oktatásban gyakran fellelhető, alapvetően 

tananyagra és ismeretátadásra koncentráló szemlélettel szemben megerősíti azt a 

gondolkodásmódot, amely a tanuló fejlődési folyamatára és a fejlődés eredményére helyezi a 

hangsúlyt. Már önmagában az adott szempontokhoz (deszkriptorokhoz) készült szintrendszer 

is komoly modernizáló hatással bír, mert lényegéből fakadóan fejlődést ír le. Tovább erősíti 

ezt a hatást az ismerettel egyenrangú módon megjelenő képesség, attitűd, autonómia és 

felelősségvállalás, valamint a validáció elvi lehetősége. Ez ugyanis magában hordozza annak 

a gondolatnak az elfogadását, hogy az iskolát és a tanárt nem egyedüli tudásforrásként 

fogadjuk el, és hogy a tanulási eredményt (amely lehet tudás, képesség, attitűd stb.) értékeljük 
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függetlenül attól, hogy hol és milyen folyamat eredményeként keletkezett. A tanulási 

eredmény alapú gondolkodás elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a tanár komplexebb 

készségek fejlesztését tudja megtervezni és megvalósítani, valamint a tanulók szükségleteit 

figyelembe vevő differenciált fejlesztéshez is kiindulópontot jelent. 

Ezen megfontolások alapján a kutatás arra irányult, hogy milyen módon kezelik ma az iskolák 

azokat a tanulókat, akik a szokásos felvételi rendszeren kívül, attól eltérő időben jelentkeznek 

átvételre. Ebben a folyamatban természetesen nem beszélhetünk a klasszikus értelemben vett 

validációról, de az ehhez kapcsolódó helyzetfelmérés jó kiindulási alap lehet az MKKR 

disszeminációjához, illetve a közoktatási validációs rendszer későbbi fejlesztéséhez.  

A tanulók iskolák közötti mozgásához kapcsolódó iskolai gyakorlatok és a tanárok ezzel 

kapcsolatos vélekedéseinek vizsgálata betekintést enged abba, hogy a jelenlegi magyar 

oktatási rendszerben mennyire van jelen a tanuló fejlődésére, a tanulási eredményre 

koncentráló elgondolás, illetve mennyire nyitott ez a közeg az ezzel kapcsolatos 

fejlesztésekre. Ugyanilyen érdekes annak feltérképezése, hogy a viszonylag merev és 

hierarchikus magyar oktatási rendszerben hogyan működik a gyakorlatban az átjárhatóság, és 

milyen különbségek figyelhetők meg a különböző helyzetben lévő iskolák befogadási 

gyakorlatában. A fogadókészség és a nyitottság ugyanis a valós validációs gyakorlatnak is 

alapját képezi. Ez a helyzetfelmérés természetesen ahhoz is hozzájárulhat, hogy képet 

alkossunk az MKKR későbbi befogadásának esélyeiről.  

2. A kutatás  

A kutatásra az „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós 

projekt V. pillére  („A Magyar Képesítési Keretrendszer Fejlesztése”) keretében került sor. 

Mivel a projekt alapvető célja az MKKR közoktatás szempontjából releváns szintjeinek 

leírása, pontosítása, illetve a közoktatásban megszerezhető képesítések besorolása, a 

validációval kapcsolatos tevékenység ennek alárendelten, nem annyira koncentráltan jelent 

meg. A fő célunk annak rögzítése volt, hogy milyen tanulói célcsoportok esetében merülhet 

fel a validáció lehetősége a közoktatásban, illetve hogy milyen módon jár el vagy szeretne 

eljárni az oktatási intézmény ezekben a helyzetekben. Ennek megfelelően arról gyűjtöttünk 

adatokat, hogy a különböző oktatási intézmények gyakorlatában milyen okból és módon 

jelennek meg tanulók a normál, szokásos idejű felvételi eljáráson kívül, és hogy ezekben a 

helyzetekben az iskola milyen dokumentumok és eljárásrend alapján dönt a tanuló 

felvételéről, besorolásáról. Arra kerestük a választ, hogy milyen szabályokhoz igazodik, 
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milyen puha gyakorlatokat alkalmaz az iskola, és végül arra is kíváncsiak voltunk, hogy 

mennyire tájékozott és elfogadó a validációval kapcsolatban az intézmény, illetve a tanárok. 

A kutatás során strukturált interjúkat készítettünk 22 intézmény olyan vezető pozícióban lévő 

szakemberével (többnyire az igazgatóval vagy az igazgatóhelyettessel), aki felelős a tanulók 

átvételéért. A beszélgetéseket 2012. október – 2013. január között folytattuk le a projektben 

részt vevő 9 szakmai szakértő vezetésével (az interjúvázlat az 1. számú mellékletben 

található), jelen elemzés az interjúk szövegéről írt összefoglalók alapján készült.  

A minta semmilyen szempontból nem reprezentatív: a 22 intézmény túlnyomó többsége 

Budapesten működik, és vannak köztük általános iskolák, négyosztályos vagy szerkezetváltó 

gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák (a részletes intézménylista a 2. mellékletben 

található, a minta pontosabb jellemzőihez lásd a 3. mellékletet). Igyekeztünk olyan 

intézményeket is találni, ahol sok külföldi tanuló vagy külföldről (vissza)érkezett magyar 

anyanyelvű tanuló van, vagy amely gyűjtőiskola lévén nagy tapasztalattal rendelkezik a 

tanulók befogadásában, és olyanokat is, amelyek párhuzamos szakokat, tagozatokat 

működtetnek, így a házon belüli mozgás lebonyolításában van gyakorlatuk. A mintába 

kerültek alternatív tanterv szerint működő intézmények, egyházi fenntartású iskolák, egy 

sajátos nevelési igényű tanulókra koncentráló iskola, továbbá iskolarendszerű 

felnőttoktatással foglalkozó intézmények.  

Az összefoglalók alapján jó képet lehet alkotni a közoktatáson belüli véleményekről, a 

szokásos gyakorlatról és a szabályozási igényről, az eredmények azonban kvantitatív módon 

nem értelmezhetők. Összefoglalóan megállapítható, hogy a tanulók átvétele és besorolása 

során a legfontosabb jellemző az egyediség és a helyi jelleg. Szinte mindegyik iskolában van 

kialakult eljárásrend, ugyanakkor a legtöbb intézményben kiemelték, hogy ezt többnyire 

adaptálva alkalmazzák, hiszen a döntő mindig az, hogy az adott tanuló az adott iskola egy 

bizonyos osztályában tudja-e majd folytatni a tanulmányait.  

A továbbiakban először a tanulók iskolaváltásának okait és jellemzőit írjuk le, majd a 4. és 5. 

fejezetben a tipikus helyzetekben alkalmazott iskolai gyakorlatokat, a 6. fejezetben pedig a 

felnőttoktatás példáit tárgyaljuk. Mivel a legtöbb intézmény rutinszerű lépéseket alkalmaz 

ilyen helyzetben, ezért a 7. fejezetben néhány iskolai folyamatot ismertetünk példaként, és az 

átvétel során bekért dokumentumokkal, továbbá az érintettek közötti együttműködéssel is 

foglalkozunk. A 8. fejezetben az interjúalanyok validációval kapcsolatos attitűdjeit 

jellemezzük, és a 9. fejezetben összefoglaljuk a szabályozási igénnyel kapcsolatos 
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információkat. Az összegzés után a mellékletben megadjuk a felhasznált interjúvázlatot és az 

iskolák listáját. 

3. A tanulók mozgása a közoktatáson belül 

A megkérdezett iskolák gyakorlatában változó mértékben ugyan, de rendszeresen feltűnnek 

olyan tanulók, akik a normál felvételi időszaktól eltérő időpontban kérik átvételüket az 

intézménybe. Elöljáróban érdemes áttekinteni az iskolák közötti mozgások gyakori okait, az 

átjelentkezések jellemző idejét és az iskolaváltás általános korlátait. 

Az iskoláskor alatt lakóhelyet változtató tanuló értelemszerűen új iskolát igényel, tehát az 

iskolaváltás fő okának a szülők mobilitását gondolhatnánk. Az interjúk alapján azt 

mondhatjuk azonban, hogy az iskolaváltásnak vélhetően nem ez a legfontosabb és 

legjellemzőbb oka, hanem sokkal inkább a meglehetősen merev, szelektív és hierarchizált 

oktatási rendszer, amelyen belül az egyéni korrekció nem mindenütt tud az adott 

intézményben megtörténni. Az interjúk némelyikében feltűnt az a jelenség, amikor a család 

országon belüli költözése miatt keres új iskolát a tanuló, de ez az átvétel szempontjából a 

legegyszerűbb esetek közé tartozik mindenütt. Ezt a jelenséget csak egy összefüggésben 

említették problémaforrásként néhány intézményben: az ország elmaradottabb területeiről 

Budapestre érkező, és itt munkát kereső, rossz szociális hátterű, hátrányos helyzetű családok 

gyermekeinek integrálása sokszor nehézségekkel jár. Kétségtelen tény azonban, hogy ez 

jellemzően olyan intézményeket érint, amelyek tanulói között egyébként is vannak hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, hiszen ezek a családok általában olyan területre 

költöznek, amelyekben egyébként is szegényebb családok élnek, és a gyermekeiket a körzeti 

iskolába íratják át.  

Az országon belüli mobilitás mellett gyakori jelenség az országok közötti költözés is: a nem 

magyar anyanyelvű, külföldről érkező bevándorlók és menekültek, valamint a magyar 

anyanyelvű, de valamennyi ideig külföldön élő tanulók problémája külön eljárásrendet 

igényel az iskolákban. Nagyon sokszor azonban nem a szülők mobilitása és az új lakóhely 

miatt váltanak iskolát a tanulók, hanem a tanulási út módosítása miatt. A kiváltó ok ilyenkor 

többféle lehet: sokszor megváltozik a tanuló érdeklődése, esetleg a (túl korai) döntés 

pillanatában még nem tudott jól választani a lehetőségek között. Gyakran próbálkoznak 

iskolaváltással olyan tanulók, akik kudarcot vallottak valahol, konfliktushelyzetbe kerültek, 

vagy a magatartási problémáik miatt a korábbi környezetükben nem kaptak új esélyt. 
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Természetesen az is előfordul, hogy a család a korábbi iskolánál többet nyújtó intézményt 

keres, továbbá az egyik igazgató a váltás gyakori okai között említette a megszűnő iskolákat 

vagy a megszűnés határára kerülő iskolákból a gyermeküket „továbbmenekítő” szülőket is. 

Mivel az iskolaváltás többnyire az oktatási rendszer problémáinak korrigálására tett egyéni 

kísérlet, több interjúalany is utalt arra, hogy ez jellemző évfolyamokon történik. Az egyik 

általános iskolában a 7. osztályt említették, mint gyakori váltási pontot. Feltételezhető, hogy 

ilyenkor a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokra „ráhordó”, kiürülő általános iskolákban 

maradó tanulóknak keresnek jobb helyet a szülők. A középiskolákban általában a  

10. évfolyam az, ahol váltás történik, hiszen a 9. évfolyam végére már általában kiderül, hogy 

a korábbi iskolaválasztás nem volt jó, és ez az utolsó pillanat, amikor még gyakorlatilag is van 

mód változtatásra. A középiskolák utolsó két évfolyamán már ritkábban fordul elő ilyen 

típusú „rendszerkorrekció”, és több interjúalany hangsúlyozta is, hogy addigra annyira 

megnőnek a különbségek a különböző programok között, hogy nem nagyon pótolhatók a 

hiányok. De a beszélgetések alapján állítható, hogy mivel az iskolaváltás nagyon sokszor 

krízishelyzetben történik, ezért a legkülönbözőbb időpontokban fordulhat elő, akár még tanév 

közben is. 

A magyar oktatási rendszer elvileg és deklaráltan átjárható, és ez a szülők számára azt az 

üzenetet hordozza, hogy az új iskola megtalálása nem jelenthet problémát. Ennek ellenére 

több szakember kitért arra, hogy általában az átjelentkezési folyamat közben, rosszabb 

esetben csak az új iskolába kerülés után szembesülnek a szülők és a tanulók a ténnyel, hogy 

az elvi átjárhatóság a gyakorlatban elég magas és vastag elválasztó falakat takar.  

A leggyakoribb általános akadály a nyelvtudás hiánya, aztán a gimnáziumok és 

szakközépiskolák eltérő tantárgyi szerkezete, továbbá a tagozatok miatt az egyes tantárgyi 

területek tanulásának intenzitása közötti különbség. Nyilvánvaló és érthető, hogy a külföldi és 

a migráns tanulók átvétele esetén a magyar nyelvtudás mértéke a legfontosabb szempont, az 

interjúk alapján azonban az is állítható, hogy a tanulók átvételekor általában az idegennyelv-

tudás az elsődleges döntési pont. Az általános iskolákban az első idegen nyelvet az 1. és a 4. 

osztály között vezetik be iskolánként eltérő időben, és ez sokszor akkora különbséget jelent, 

hogy az általános iskolások iskolaváltásakor ez az egyik legfontosabb mérlegelési 

szempontként jelenik meg. Első idegen nyelvként többnyire angolt tanulnak a tanulók, tehát 

ebben az esetben a nyelv maga csak ritkán jelent akadályozó tényezőt, a 9. évfolyam utáni 

(gimnáziumi) váltásoknál viszont rendszerint a második idegen nyelv képezi a fő akadály: 
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csak akkor tudják átvenni a 10. osztály elején vagy végén a tanulót, ha azt az idegen nyelvet 

tanulta korábban második idegen nyelvként, amelyet az adott iskolában tanítanak.  

Az iskolatípusok különbözősége is akadályozza az iskolaváltást. A rossz középiskola-

választás korrigálására a szülők sokszor gimnáziumból szakközépiskolába próbálják átíratni a 

gyermeküket, abban a hitben, hogy a diák egy alacsonyabb presztízsű iskolában több 

sikerélményhez juthat majd. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a szakmai tárgyak hiánya 

miatt sok esetben nehezebb gimnáziumból szakközépiskolába váltani, mint fordítva. (Igaz 

viszont, hogy a fordított irányú váltásnál többnyire a nyelvtudás hiánya a legfontosabb 

akadályozó tényező, hiszen sok szakközépiskolában nem tanulnak második idegen nyelvet a 

tanulók.) Az egymástól jelentősen eltérő iskolai programok, óraszámok és tagozatok 

rendszere is nehézzé teszi a váltást; több interjúalany említette, hogy a tanuló átvételekor 

először alaposan tanulmányozzák, hogy az előző iskolájában milyen tantárgyakat milyen 

óraszámban tanult, ezek az adatok ugyanis döntő fontosságúak az átvétel lehetőségének 

megítélésekor. 

A kutatás megtervezésekor a kiinduló feltételezésünk az volt, hogy az iskolák vélhetően 

nagyon különböző eljárásrendeket alkalmaznak, az egyes esetekben sok egyéni döntés 

születik, és nagy szerepet kapnak az alkufolyamatok. Feltételezésünket a kutatás igazolta, egy 

lényeges ponton azonban rácáfolt: az eljárásrend nem iskolánként változik, hanem az egyes 

problématípusokhoz igazodik, és az iskolák a hasonló problémákat közel azonosan kezelik. 

Különbség leginkább abban mutatkozik meg, hogy milyen típusú problémákkal találkoznak 

az iskolák, ez pedig azzal van összefüggésben, hogy az iskola az oktatási rendszer 

hierarchikus viszonyában, illetve földrajzilag hol helyezkedik el. A külföldről visszaérkező 

magyar anyanyelvű tanulók felvétele kapcsán például egy-két jellemző eljárásmód létezik, 

vagyis az ilyen jelenséggel találkozó iskolák hasonlóan járnak el. Viszont ha ezekbe az 

iskolákba más okból iskolát váltani készülő tanulók jelentkeznek, akkor az ő esetükben már 

más eljárásrendet alkalmaznak. Éppen ezért a jellemző eljárásokat, döntéseket nem az iskolák, 

hanem az egyes problématípusok alapján csoportosítva írjuk le a továbbiakban.  

Az iskolák között persze vannak fontos különbségek, az eljárásrend kialakulásában ugyanis 

jelentős szerepet játszik az, hogy az iskola hogyan definiálja önmagát az iskolarendszeren 

belül. Az eljárás láthatóan úgy alakul ki, hogy az iskola „beárazza” magát: a magasabb 

presztízsű iskolák szigorúbb válogatás alapján veszik át a tanulókat egy-egy megüresedett 

helyre, és ha sikertelennek tűnik az integrálás, akkor hamarabb feladják a kísérletet; minél 
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alacsonyabb pozícióban van az iskola, annál inkább jellemző az, hogy az átvételnél 

elfogadóbb, a hiányok pótlásában segít, türelmi időt ad, és a tanuló nehézségeit helyben 

próbálja megoldani. Ez a kutatás is rámutat a magyar iskolarendszer azon sajátosságára, hogy 

a szabad iskolaválasztás törvényi szabályozása kialakított egy társadalmilag is elfogadott, sőt 

támogatott rendszert, amelyben nemcsak a szülő válogathat a gyermeke számára az egyes 

iskolák között, hanem az iskola is válogat a tanulók között. Ez természetesen 

összekapcsolódik a demográfiai változásokból adódó tanulóhiánnyal is: minél keresettebb egy 

iskola, annál inkább módjában áll válogatni a gyerekek között, míg az alacsonyabb presztízsű 

iskolákban egyre erősebben érezhető a befogadó, elfogadó attitűd. Talán a legnyitottabb ebből 

a szempontból az egyik felnőttoktatással is foglalkozó intézmény volt, amely a kudarcos 

tanulók számára végállomásnak, utolsó esélynek tekinthető. Ebben az intézményben az 

átvételi eljárás lényege a szélesre tárt kapu: deklaráltan tudomásul veszik, hogy sokszor 

kudarcot vallott emberek kerülnek hozzájuk, céljuk a tanulók hitének és önbecsülésének 

visszaadása, és az ebből adódó konkrét problémákat fejlesztési technikákkal, tanítás-

módszertani megoldásokkal próbálják áthidalni. 

4. Eljárások a tipikus helyzetekben 

Az átvételi eljárás során az iskolák sokféle problémával és eltérő helyzetekkel találkoznak. 

Ebben a fejezetben a tipikus megoldási módokat írjuk le. Mivel a kutatás során nem 

gyűjtöttünk számszerű adatokat, a problémákat nem az előfordulás gyakorisága, hanem a 

megoldások és az eljárás bonyolultsága alapján állítottuk sorrendbe. Először az iskolán belüli 

váltás megoldási módjait, majd a külföldi iskolákból érkező tanulók esetében alkalmazott 

eljárásrendeket tekintjük át. Ezt követően a magyar iskolák közötti mozgás során alkalmazott 

megoldásokat írjuk le. 

Váltás iskolán belül 

Az eljárásrend szempontjából a legegyszerűbb módja a tanulók átvételének az iskolán belüli 

mozgás. Kevés iskola számolt be ilyen gyakorlatról, hiszen értelemszerűen ez csak olyan 

intézményekben fordul elő, ahol több tagozat, iskolatípus működik párhuzamosan. Általában 

olyan tanulókban merül fel a változtatás igénye, akik felismerik, hogy nem az 

érdeklődésüknek megfelelően választottak korábban tagozatot, illetve akik a választott 

tagozaton nem bírják a terhelést (8., 17. iskola). A hatosztályos gimnáziumot és a nyelvi 

előkészítő évvel kombinált négyosztályos gimnáziumot párhuzamosan működtető iskolákban 
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előfordul, hogy a hatosztályos gimnáziumból lép át a tanuló a nyelvi előkészítő képzésre a  

9. osztályban (6. iskola). 

Ezekben a helyzetekben a tanulónak egyes helyeken különbözeti vizsgát kell tennie, amelyre 

akár 2-3 hónap haladékot is kaphat (6., 9. iskola), ám ha egyértelműen „lefelé” mozog 

(például szakközépből a szakiskolába, mint a 9. iskolában), akkor ettől eltekintenek. 

Külföldről érkező, nem magyar anyanyelvű tanulók 

Sok intézmény találkozik nem magyar anyanyelvű tanulókkal, és ez a jelenség, tekintettel a 

Magyarországra jellemző erős kulturális és nyelvi homogenitásra, kifejezetten pozitívnak 

tekinthető. A külföldi tanulók különböző okokból érkeznek hazánkba, vagyis esetükben 

heterogén tanulói körről beszélhetünk: sokan átmenetileg itt dolgozó külföldiek gyermekei, 

esetleg vendégtanulók (többnyire cserediákok), illetve Magyarországra betelepülő vagy más 

országokba készülő migránsok, menekültek. Feltételeztük, hogy ennek a körnek az átvétele és 

besorolása nagyon bonyolult feladat lehet, az eljárásrend azonban eléggé hasonlónak tűnik 

mindenütt, és a különbségek inkább csak az egyes alcsoportok között mutatkoznak meg, 

amelyeket ezért külön-külön érdemes áttekinteni. 

A Magyarországon dolgozó külföldiek esete a legegyszerűbb, hiszen ezek a családok csak 

átmenetileg élnek magyar nyelvterületen, ezért jellemzően nem magyar nyelvű iskolába adják 

a gyermekeiket. Ilyen példát értelemszerűen csak a német iskolában hallottunk (16. iskola). 

Náluk nagyon egyszerű az eljárásrend: automatikusan a német bizonyítványnak megfelelő 

évfolyamra veszik át a tanulót. Probléma csak akkor merül fel, ha a tanuló nem gimnáziumi 

érettségit adó intézménybe járt Németországban. Hangsúlyozottan nem válogatnak a tanulók 

között (azaz nem nehezítik az átvételt), hiszen a külföldi családnak korlátozottak a lehetőségei 

Magyarországon. Ha szükséges, akkor a tanuló korábbi német iskolája segítségével döntenek 

a besorolásról. 

A besorolás szempontjából hasonlóan kevés problémával jár a vendégtanulók helyzete, ezek a 

tanulók ugyanis a saját országukban általában kihagynak egy évet, és nálunk csak igazolást 

kapnak az itt eltöltött időről. Ilyenkor az iskola a vendégtanuló sajátos szempontjaihoz 

igazodva jár el: a nyelvi előkészítő osztályba sorolják be, esetleg a fogadó gyerek osztályába 

kerül (6. iskola). Ha magyar nyelvet tanulni jön ide, akkor az életkorának megfelelő osztályba 

jár (7. iskola). Az itt letelepedni készülő külföldiek helyzete eltér a korábbiaktól, az ő 

esetükben ugyanis az iskola két feladatot kíván megoldani egyszerre: minél gyorsabban 



 
 

12 
 

megtanítani a tanulót magyarul, és minél hamarabb integrálni őt az életkorának és a korábbi 

tanulmányainak megfelelő évfolyamra. Az elsődleges szempont azonban értelemszerűen a 

nyelvtanulás, ezért általában ezt próbálják megkönnyíteni, erre pedig különböző tipikus 

megoldások léteznek. Több iskolában ilyenkor a korábban elvégzett osztályokhoz képest egy 

évfolyammal visszaléptetik a tanulót (1., 21. iskola), és az átmeneti időszakban többnyire 

angol közvetítő nyelv segítségével próbálnak segíteni neki. Vannak iskolák, ahol a nyelvi 

előkészítő évfolyamon próbálják meg integrálni a tanulót (6. iskola), így nyernek egy évet a 

nyelvtanulásra. Az összes érintett interjúalany arról számolt be, hogy egy év általában 

elegendő arra, hogy a tanuló annyira megtanuljon magyarul, hogy a következő évben folytatni 

tudja a tanulmányait (1., 2., 9., 15., 21. iskola); tapasztalataik szerint a külföldi diákok 

többnyire kifejezetten szorgalmasak, és igyekeznek beilleszkedni.  

A migránsokkal kapcsolatos eljárás nagyjából hasonlóan zajlik mindenütt: a kiindulási alap 

mindig a korábbi bizonyítvány (hiteles fordítása), míg vitás vagy problémás esetekben az 

Oktatási Hivatal keretében működő Magyar Ekvivalencia és Információs Központtól kérnek 

állásfoglalást. Külön felvételi eljárás nincs, a szülőkkel sok esetben nem is tudnak 

megfelelően kommunikálni. Az első lépésben a nyelvtanításra törekednek, szükség esetén 

egyéni korrepetálással, majd azt követően rugalmasan, a tanuló haladásának ismeretében 

döntenek a besorolásról. Ezekkel a helyzetekkel tehát az iskolának többnyire sok teendője 

van, és a betelepülők szoros belső közössége miatt általában egy-egy iskolára koncentrálódik 

a probléma: az egyik budapesti, kőbányai általános iskola igazgatójának becslése szerint 

náluk például a tanulók körülbelül egynegyede migráns (21. iskola).  

A korábbiaktól teljesen eltér a menekültként érkezők helyzete. Őket a menekülttábor 

közelében lévő iskolák fogadják be. A Bicskén működő egyik ilyen intézmény (20. iskola) 

gyakorlata szerint az eltérő szociokulturális hátterük miatt először nem integrálják a külföldi 

tanulókat az iskola osztályaiba, hanem egy évig külön, vegyes életkorú csoportokban tanítják 

őket. A tanulóknak többnyire nincsenek papírjaik, besorolásuk bemondás alapján történik, sőt 

az idősebbek is igyekeznek tankötelesnek tűnni. Egy év elteltével már tudnák őket integrálni a 

normál iskolai osztályokba, de addigra a tanulók többnyire elhagyják a tábort. A cél a 

szükségleteiknek megfelelő fejlesztés: megtanulnak latin betűkkel írni, olvasni  

(a leggyakoribb küldő országok: Afganisztán, Szomália, Pakisztán, Irán), intenzíven tanulják 

a magyar nyelvet, és a szaktárgyakkal blokkokban foglalkoznak (például egy hétig csak 

matematikát tanulnak) a NAT alapján készített „súlyozott” tantervek szerint. A folyamatos 

munka során gyűjtött tapasztalatok alapján év végére a fejlesztő pedagógusok eldöntik, hogy 
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tudása, képességei alapján ki-ki a magyar közoktatás követelményeinek megfelelően 

hányadik osztály szintjén van, év végén pedig ennek megfelelő osztályozóvizsgát tesznek.  

A menekülttáborból elköltözve az így megszerzett év végi bizonyítványt viszik magukkal, és 

a következő iskolában már ennek alapján sorolják be ezeket a fiatalokat.  

A nem magyar anyanyelvű tanulók besorolása tehát egy nagyon rugalmas, egyéni 

helyzetekhez igazodó validációs rendszer segítségével történik. Éppen ezért a témában érintett 

intézmények nem igényelnének a jelenleginél részletesebb központi szabályozást, de 

mindenképpen hasznosnak tartanák egy külföldiek számára létrehozott intézmény felállítását, 

amely a külföldről érkező tanulót tanácsadóként segítené az iskolaválasztásban, igény esetén 

az iskolát véleményezéssel támogatná, esetleg a tanulók nyelvi integrálását is megoldaná. 

Külföldről érkező, magyar anyanyelvű tanulók 

A külföldről érkező vagy visszatérő magyar anyanyelvű tanulók helyzete viszonylag 

bonyolult, ebben a tekintetben sokkal nagyobb különbségek figyelhetők meg az iskolák 

között. A legegyszerűbb eset az, amikor a tanuló a visszailleszkedés megkönnyítése 

érdekében a távolléte idején magántanuló marad a korábbi iskolájában. Ezt általában olyan 

családok szokták kérvényezni, akik rövid vagy meghatározott idejű külföldi tartózkodást 

terveznek. 

Ha nem így járnak el, akkor a tanuló befogadásának feltétele a nem tanult tantárgyak pótlása, 

és ebben a tekintetben már vannak különbségek az intézmények között. Ettől kissé eltér a 

szomszédos országokból áttelepülő magyar anyanyelvű tanulók esete. 

A külföldre távozó tanulók egy része kifejezetten igényli annak a lehetőségnek a megtartását, 

hogy visszatérve a korábbi osztályában folytathassa tanulmányait. Ez tipikusan akkor fordul 

elő, amikor a tanuló nyelvtanulási vagy tapasztalatszerzési céllal jellemzően egy évre 

külföldre megy, de sok esetben a család külföldre költözésekor is meg akarják tartani a 

visszatérés lehetőségét. Ilyenkor a tanulót (a család kérvénye alapján) magántanulóvá 

nyilvánítják, és évente osztályozó vizsgát tesz. Ebben az esetben az iskolák automatikusan 

visszaveszik a tanulót a visszatérés után (1., 5., 6. iskola). Ezt a lehetőséget a mi mintánkban 

csak az alternatív tanterv szerint működő iskola nem ajánlja fel tanítványainak (14. iskola), 

amely a külföldi tartózkodás idejéből (a jelentős tantervi különbségek miatt) semmit sem 

fogad el, és automatikusan egy évvel visszaléptetve fogadja csak vissza a tanulóit. 
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A külföldi bizonyítvány birtokában (vissza)érkező tanulókkal kapcsolatos eljárás különböző: 

döntő szempont ebben az esetben is az anyanyelvtudás minősége, ezen túlmenően pedig a 

nem tanult tantárgyak pótlása. Ha hosszabb tartózkodás után tér vissza a család, és magyar 

nyelvi hiányosságokra lehet számítani (különösen általános iskolásoknál), akkor a nem 

magyar anyanyelvű tanulókhoz hasonló az eljárás, azaz egy évvel visszaléptetik a tanulót, aki 

így egy év türelmi időt kap nyelvtanulásra (1., 2. iskola). Ha a nyelvtudás nem jelent 

problémát, akkor a külföldi bizonyítvány alapján a megfelelő évfolyamra veszik fel a tanulót. 

Szükség esetén ebben az esetben is a Magyar Ekvivalencia és Információs Központtól kérnek 

állásfoglalást. A problémát ilyenkor azok a tantárgyak jelentik, amelyeket a külföldi 

tartózkodás során nem tanultak a tanulók, így magyarból és történelemből különbözeti vizsgát 

kell tenniük (4., 6. iskola), esetleg szóbeli felvételi vizsgát tesznek (5. iskola). A magyar nyelv 

és irodalom és a történelem tantárgyakon kívül természetesen más problematikus területek is 

vannak, ilyenkor az iskola a bizonyítvány és a tanulóval való beszélgetés alapján dönt. 

Előfordul például, hogy a tanuló külföldön integrált természettudományt tanult – ezt 

elfogadják a természettudományos tárgyak helyett, ha azonban valamilyen 

természettudományos tárgyból emelt szintű érettségit akar tenni, akkor fakultációra irányítják, 

és segítenek neki a pótlásban (17. iskola). Ha az iskola valamilyen speciális tantárgyat tanít 

(például judaisztika, 15. iskola), akkor türelmi időt adnak a pótlásra, és a tanuló később is 

tehet osztályozóvizsgát. 

Egy iskola tett említést magyar anyanyelvű, a környező országok valamelyikéből áttelepülő 

tanulókról (17. iskola). Az eljárás ilyenkor a külföldről visszatérő tanulókéval azonos: 

kiindulópont a nyelvtudás, és ha az megvan, akkor a bizonyítvány alapos elemzése alapján a 

tantárgyi hiányokat próbálják pótolni és különbözeti vizsgával mérni. 

Mindegyik érintett iskolában megfigyelhető, hogy törekednek korábbi tanulóik, illetve a 

magyar anyanyelvű tanulók felvételére, és általában türelmi időt adnak a hiányosságok 

pótlására, korrepetálással segítik a tanulóik visszailleszkedését. A validációs eszköz általában 

az osztályozó vagy a különbözeti vizsga, amelyet a szaktanárok állítanak össze. Egyetlen 

iskolában említették azt a lehetőséget, hogy a külföldről visszatérő tanuló esetében valamit 

beszámítanának a kint eltöltött idő alatt megszerzett tudásból. Ebben az iskolában jellemző, 

hogy idegen nyelvből felmentést kap a visszatérő diák, ha már többet tud a társainál, és leteszi 

az osztályozóvizsgát (15. iskola). Az interjúalanyok körében nem merült fel a szabályozással 

kapcsolatos igény, egy megkérdezett említette, hogy a külföldről visszatérő diákok 

korrepetálásával kapcsolatos anyagi szabályozás hiányzik (5. iskola). 
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Tanulók átvétele magyarországi iskolaváltás esetében 

A leggyakoribb iskolaváltási helyzet természetesen az, ha az egyik magyar iskolából 

átjelentkezik a tanuló egy másikba. Ebben a helyzetben az iskolák nagyon különböző 

eljárásrendeket és gyakorlatokat alkalmaznak, amelyekben meghatározó szerepet játszik, 

hogy egyébként felvételiztető, tehát magasabb presztízsű iskolába próbál bekerülni a tanuló a 

később megüresedő helyekre, vagy a korábbi rossz döntését próbálja úgy módosítani, hogy 

más szemléletű vagy kevésbé szigorú iskolában keres helyet magának. A továbbiakban ennek 

a két alaptípusnak az eljárásait tekintjük át, majd az általános iskolák speciális gyakorlatát 

írjuk le. Ebben a fejezetben csak tipikus elemeket emelünk ki az eljárásokból, de a  

7. fejezetben teljes egészében ismertetjük néhány iskola eljárásrendjét. 

Hazai intézményből a megüresedett helyekre pályázó tanulókat az iskolák egy részében 

vizsgahelyzettel veszik át, amelyhez mindenképpen társul egy beszélgetés is a szülők és az 

iskola több szakembere részvételével. Speciális képzési forma esetében további feltételek is 

lehetnek, például a német nemzetiségi iskolába csak olyan tanulót vesznek át, aki korábban is 

ilyen iskolába járt (1. iskola). A szintfelmérő vagy különbözeti vizsga gyakran írásbeli 

feladatokat jelent; a feladatlapokat a szaktanárok, munkaközösségek állítják össze, más 

esetekben a vizsgáztatás szóban történik. Az értékelésbe bevont tantárgyak köre eltérő, és 

természetesen igazodik az iskola profiljához és képzési sajátosságaihoz.  

A különbözeti vizsgát megkövetelő intézményekben alapesetben magyarból és matematikából 

kell a jelentkezőnek feladatlapot kitöltenie (például 4. iskola). Egyes iskolákban a tantárgyi 

mérés részben vagy teljesen szóban folyik: ilyenkor vagy az összes érettségi tantárgyból 

szóbeli vizsgát kérnek (5. iskola), vagy döntően szóban felvételiztetik a tanulót (az érettségi 

tárgyakból), de amely tantárgyakból „van kéznél” írásbeli teszt, mint például az idegen 

nyelvek, azokat írásban mérik (7. iskola). Máshol a szaktanár dönt arról, hogy szóban vagy 

írásban kívánja mérni a tanuló tudását (15. iskola). A felvételi tantárgyak köre természetesen 

függ az iskola programjától. Ha az iskola valamilyen tantárgyat a szokásostól eltérő 

intenzitással vagy más ütemezésben tanít, akkor ebből is felvételiztetik a jelentkezőket 

(például a 6. iskolában biológiából). A német iskolában (16. iskola) a magyaron és a 

matematikán kívül németből és angolból is mérnek, mert a német nyelvű általános iskolában 

az első idegen nyelv az angol, így az átjelentkező tanulónak ezt is nagyon magas szinten kell 

tudnia ahhoz, hogy integrálódni tudjon.  
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A vizsgáztatás szükségességének megítélése a konkrét helyzettől is függhet. Egy jó nevű és 

erősnek számító iskolában említették például, hogy ha a tanuló hasonlóan erős gimnáziumból 

érkezik (például más városból költözik Budapestre), akkor a felvételi vizsgától eltekintenek 

(4. iskola). A felvételiztetés során a referenciát hangsúlyozottan az adott osztály szintje 

jelenti: szinte mindegyik érintett interjúalany utalt arra, hogy a normál felvételi renden kívüli 

eljárás esetében mindig az adott osztályhoz mérik a jelentkezőket (például  

5., 7. iskola), esetleg a kérelem elbírálása is függhet attól, hogy eleve hány problémás vagy 

segítségre szoruló tanuló van az osztályban (15. iskola). Arra is hallottunk példát, hogy 

átveszik a diákot, de pótlandó témaköröket határoznak meg számára, és erre az új tanuló 

türelmi időt kap (például 5., 7., 16. iskola), esetleg évismétlőként veszik fel (5. iskola).  

Ezek az eljárások tehát mindig egy puha gyakorlat részét képezik, nincsenek merev 

ponthatárok vagy küszöbszintek: a bizonyítvány, a felvételi beszélgetés, az esetleges 

próbanap és a mérés eredménye együtt alakítják ki azt az összbenyomást, ami alapján a döntés 

megszületik. Az iskola sajátosságaiból következik az is, hogy a szóbeli vagy írásbeli 

vizsgáztatás eredménye mennyit nyom a latba. A német iskolában például a német nyelvi 

teljesítmény a kiindulópont, helyzetükből fakadóan ezen a területen nem tehetnek 

engedményeket. Az egyik egyházi iskolában pedig a mérési eredményeknél sokkal inkább 

számít a jelentkező elkötelezettsége, családi háttere, katolikus értékrendje (7. iskola). 

Vannak olyan iskolák, amelyek nem vizsgáztatnak az átvétel során, hanem a hozott 

bizonyítvány és egy felvételi beszélgetés alapján döntenek, és ha van szabad helyük, felveszik 

a tanulót. Esetleg előfordul, hogy a korábbi bizonyítványa alapján különbözeti vizsga 

letételére kérik a tanulót, amelyre 2-3 hónap türelmi időt kap, de tanulmányait ettől 

függetlenül megkezdi (8., 11., 17. iskola). Ebben a helyzetben is előfordulnak korlátozások, 

például az egyik interjúalany említette, hogy iskolájuk ellenáll az olyan gyereknek, akinek sok 

volt a hiányzása vagy az elégtelenje a korábbi iskolájában (8. iskola), vagy a különböző 

tagozatokkal rendelkező intézményben az átjelentkezőket a szakiskola felé terelik a magasabb 

presztízsű szakközépiskola helyett (9. iskola). Ugyanakkor jól látható, hogy sok iskolában 

nagyon erős a befogadó, elfogadó attitűd. Az egyik interjúalany kitért arra, hogy egy 

magatartási problémára sokszor az jelent megoldást, ha az érintett tanuló egy új helyen kap új 

esélyt (7. iskola), és erről adott esetben az iskolák is egyeztetnek egymás között.  
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Egy másik interjúalany azt hangsúlyozta, hogy hozzájuk többnyire erősebb iskolából jönnek a 

tanulók, azaz sokszor korábbi konfliktus vagy kudarc miatt váltanak intézményt a tanulók, ők 

tehát megpróbálják türelemmel keresni a megoldást számukra (17. iskola). 

Az általános iskolákban nem volt példa szóbeli vagy írásbeli vizsgáztatásra az átvételkor. 

Ilyenkor elfogadják a bizonyítványt, és egy beszélgetés alapján döntenek (5., 7. iskola), 

amelynek alapja az, hogy várhatóan mennyire tud beilleszkedni az új tanuló. A végső szót az 

érintett tanító vagy az osztályfőnök mondja ki (7. iskola). 

Az eddigiekből óhatatlanul adódik a kérdés: miért ennyire gyakori az a helyzet, hogy a tanuló 

elmozdítása szükséges ahhoz, hogy a megfelelő szintű vagy szemléletű bánásmódhoz jusson, 

azaz mi történik a távozás előtt saját iskolájában. Erre a valószínűleg nagyon érzékeny témára 

nem kérdeztünk rá direkt módon, a beszélgetésekből azonban kiderült, hogy a „házon belüli” 

problémamegoldások tekintetében nagyon különbözőek az iskolák: egyes helyeken erős a 

törekvés arra, hogy lehetőleg mindenkit vigyenek magukkal, akár egyéni korrepetálással, 

differenciált fejlesztéssel is, a nagyobb iskolákban pedig házon belüli váltással próbálnak 

korrigálni. Vannak olyan iskolák, ahol viszont továbbküldik a problémásnak tűnő tanulókat, 

esetleg segítik is a továbblépésben, tehát ajánlanak neki egy másik iskolát.  

A magyar iskolák közötti mozgásnál tehát rugalmasabb az eljárásrend, mint a korábban 

felsorolt esetekben: az eljárás alapja a korábbi bizonyítvány, valamint a felvételi beszélgetés, 

és ehhez társulhat szóbeli vagy írásbeli vizsgáztatás, esetleg néhány próbanap. Többnyire 

személyre szabottan, az adott helyzet sajátosságai szerint alakul ki, hogy milyen elemekből 

tevődik össze az eljárás, így a döntés is mindig a helyzethez igazodik. Az iskolák befogadó 

készségét nyilvánvalóan befolyásolja az, hogy mennyire nyitottak, mennyire elfogadóak,  

de természetesen a háttérben pragmatikus szempontok is meghúzódnak: a magasabb 

presztízsű iskolákban kevesebb szabad hely van, míg az alacsonyabb presztízsű, esetleg 

tanulóhiánnyal küzdő iskoláknak külön vonzerőt kölcsönözhet, ha a krízishelyzetben lévő 

családok számíthatnak arra, hogy ott tartják vagy befogadják a tanulókat, és megpróbálnak 

megoldást találni a helyzetükre. 

A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók átvétele 

Az iskolaváltás komolyabb problémát jelent, ha különleges bánásmódot igénylő gyermekről 

vagy fiatalról van szó, hiszen ez egy pedagógiai szempontból nehéz célcsoport: jellemző, 

hogy sok intézmény inkább eltávolítja őket, azaz továbbküldi a problémát. Mivel a mintában 



 
 

18 
 

volt néhány példa ilyen esetekre, most röviden áttekintjük, hogy milyen módon történik a 

hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók átvétele és integrálása. A hátrányos 

helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók általában olyan iskolákban jelennek meg, 

ahol egyébként is nagy arányban találhatók ilyen diákok. A mintánkban három ilyen iskola 

volt: egy VIII. és X. kerületi budapesti általános iskola (2., 21. iskola), továbbá a bicskei 

menekülttábor és gyermekotthon közelében működő iskola (20. iskola). Ezen túlmenően 

felkerestünk egy olyan befogadó szemléletű intézményt, amely kifejezetten a speciális 

problémákkal küzdő tanulók számára teremt esélyt a tanulásra (12. iskola). 

Általános tapasztalat, hogy a hátrányos helyzetű tanulók integrálása az új intézményben 

nagyon nehezen sikerül, ráadásul sok szegény család folyamatosan mozgásban van, hol a jobb 

munkalehetőség reményében, hol az adósságcsapda szorítása miatt költözik tovább, ezért az 

egyébként is hátrányos helyzetben lévő és a kortársaiktól sok szempontból elmaradt tanulók 

tudatos, felépített, távlatos célokat is szem előtt tartó fejlesztése nehezen valósítható meg.  

Az átvételi eljárás többnyire egy felvételi beszélgetésből áll, és a bizonyítvány alapján veszik 

fel a tanulót. A döntéshozáskor az adott osztályban tanító pedagógus, osztályfőnök véleménye 

számít a leginkább, ám azt is megnézik, hogy az osztályba kerülhet-e még újabb hátrányos 

helyzetű gyerek (2. iskola). Speciális helyzetben van a gyermekotthon iskolája, hiszen az ott 

tanuló fiatalok mindegyike „problémás”. A besorolás itt is a bizonyítvány alapján történik, ők 

azonban minden esetben felveszik a kapcsolatot a korábbi iskolával (20. iskola), a szülővel 

való beszélgetés viszont itt értelemszerűen elmarad. Mivel a gyermekek gyámja a 

gyermekotthon igazgatója, a szülő helyett ő intézkedhet, dönthet. Az iskolában sok túlkoros 

tanuló jelenik meg, az ő esetükben próbálnak a tanulási időn rövidíteni, ami mindig egyéni 

eljárás és mérlegelés alapján történik. 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, beilleszkedési zavarokkal küzdő és sajátos 

nevelési igényű tanulók képzésével foglalkozik az ESÉLY Kövessi Erzsébet Szakképző 

Iskola (12. iskola), ahol szakmunkás-bizonyítványt és érettségit is szerezhetnek a tanulók.  

A tanulók felvétele és átvétele a korábbi bizonyítványok alapján történik a szülők igényeinek 

figyelembevételével, a döntő azonban a felvételi beszélgetés, amely során a tanuló 

motiváltságát vizsgálják. A beszélgetést öt mentálhigiénés szakember vezeti, és ennek alapján 

döntenek közösen a tanuló besorolásáról, amelyben természetesen azt a szempontot is 

figyelembe veszik, hogy az adott tanulói csoportban megtalálja-e majd a helyét. Tanév 

közben is átvesznek tanulókat, akik valamilyen szakmunkásképző intézményben sikertelenek 

voltak, vagy nem találták meg a helyüket. Ilyenkor az átvételi eljárás része, hogy a tanuló  
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3-6 hétre egy befogadó csoportba kerül: ez egyrészt segíti őt az iskolák közötti váltásban, és 

támogatja a helyi szabályok elfogadásában, másrészt lehetőséget teremt számára a célzott 

fejlesztésre, hiánypótlásra is. Ha a pedagógusok úgy gondolják, hogy a tanuló képes 

integrálódni, akkor kerül be a megfelelő osztályba.  

Azon tanulók számára, akik a 16. életévüket betöltötték, és az általános iskola  

7. vagy 8. évfolyamát még nem fejezték be, kompetencia alapú előkészítő évfolyamot 

működtetnek. Az egyéves felzárkóztató oktatás befejezéséről kiállított iskolai bizonyítvány 

feljogosítja a tanulót a szakképzési évfolyam megkezdésére, illetve ennek birtokában 

osztályozó vizsgát tehet 8., 9. vagy 10. évfolyamon. Erre a képzési formára is egyre nagyobb 

az igény, ide is motivációs beszélgetés alapján veszik fel a tanulókat. Az iskolában belső 

átjárás is lehetséges: a szakközépiskolából a gimnáziumba különbözeti vizsgával, fordított 

irányban motivációs beszélgetés után lehet átkerülni. Az iskola befogadó szellemisége, illetve 

az egyéni fejlesztésben szerzett gyakorlatuk miatt tanulóik között egyre több bevándorló, nem 

magyar anyanyelvű tanuló is van, akiket integráltan tanítanak. 

A hátrányos helyzetű tanulók a magyar iskolarendszer sajátosságaiból adódóan koncentráltan 

vannak jelen az egyes intézményekben. Az érintett iskolákra befogadói attitűd jellemző, 

pedagógiai eljárásaik részét képezik a fejlesztési programok, az egyénre szabott megoldások. 

Ennek megfelelően az átvételi eljárásuk is teljesen egyénre szabott. 

5. A nem állami fenntartású iskolák helyzete 

Feltételeztük, hogy az iskolaváltás még nagyobb nehézséget jelent olyan intézmények 

esetében, amelyek alternatív vagy külföldi tanterv szerint működnek, esetleg egyházi 

fenntartásúak. Ezért ilyen iskolákat is felkerestünk, és ebben a fejezetben ezen interjúk 

tapasztalatait foglaljuk össze. 

Az alternatív vagy külföldi tanterv alapján működő iskolák gyakorlata 

Az iskolaváltás komolyabb problémát jelenthet olyan iskolatípusok esetében, amelyek más 

iskoláktól jelentősen eltérő tanterv alapján dolgoznak. A mintánkban két alternatív tantervű 

intézmény volt (14., 15. iskola), továbbá egy német és magyar tantervhez is igazodó iskola 

(16. iskola). Érdemes azt is áttekinteni, hogy az ezekbe az iskolákba érkező vagy onnan 

távozó tanulók milyen szempontból vannak speciális helyzetben.  
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Az alternatív iskolák esetében az átjárhatóság korlátozott, mégis van fluktuáció. Ennek 

többnyire az az oka, hogy megjelennek olyan tanulók, akik egy merevebb, szigorúbb 

iskolában kudarcot vallottak, illetve távoznak olyanok, akik mégis szigorúbb, merevebb 

rendet tartanak szükségesnek. Szemléletmódjukból fakadóan mindkét alternatív iskolára erős 

befogadó attitűd jellemző, azonban mindkét helyre komoly túljelentkezés van, tehát nagyon 

kevés a szabad helyük, továbbá a tandíjfizetési kötelezettség is szűkíti a jelentkezők körét.  

Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium (14. iskola) normál felvételi eljárása egy 

többlépcsős, szóbeli és írásbeli mérést is tartalmazó folyamat, a megüresedő helyekre történő 

későbbi átvétel során azonban nem alkalmaznak semmiféle mérést. Ilyenkor a jelentkező egy 

hétre bekapcsolódik a munkába, majd ezt követően az érintett tanárok és diákok együtt 

döntenek az átvételről. Ez volt egyébként az egyetlen intézmény a mintánkban, amelyben az 

átvételkor az érintett tanulócsoport is döntési jogot kap. A másik alternatív iskola, a Lauder 

Javne Zsidó Közösségi Iskola (15. iskola) az átlépők számára is előírja a tantárgyi teszteket, 

nagy hangsúlyt fektet azonban a tanuló motivációjának, társas készségeinek és emberi 

tulajdonságainak feltárására, amelyekre az osztályfőnöki beszélgetés során strukturált 

formában térnek ki. Ez teljesen érthető, hiszen elsősorban képesség- és attitűdfejlesztésre 

törekednek, emellett az ismeret jellegű tudáselemek elsajátíttatása alárendelt szerepet játszik, 

kivéve az érettségi vizsgákra felkészítő, utolsó évfolyamokat. Az alternatív iskolákba való 

becsatlakozás nehézségére utal a korábban említett tény is, hogy a 14. iskola a külföldi 

tartózkodás miatt egy évre távozó tanulóit is csak egy évfolyammal visszaléptetve fogadja 

vissza. Ez a nehézség valószínűleg azokat is érinti, akik ezekből az iskolákból normál tantervű 

intézményekbe mennek tovább. Erről a kérdésről csak az egyik iskolának voltak információi: 

tapasztalatuk szerint az 1–8. évfolyamról hazai intézménybe távozó tanulóik esetében az új 

intézmény sokszor kevesli a tanuló ismeretanyagát, ezért adott esetben visszaléptetésre is 

lehet példa, viszont a külföldre kerülő tanulóik általában zökkenőmentesen haladnak tovább 

(15. iskola). 

A német iskola (16. iskola) speciális helyzetben van, mert külföldi rendszer szerint működik: 

van egy teljesen német iskolának számító alsó tagozata (1–4. évfolyam), és erre épül egy 

nyolcosztályos, két tanítási nyelvű gimnázium egy német és egy magyar ággal, amelyeket az 

utolsó két évben (11. és 12. évfolyam) integrálják. A magyar ágon a tanulók néhány 

tantárgyat (például magyar, történelem, biológia, kémia) magyarul tanulnak, egyébként a 

tanulás nyelve a német. Mindkét ország tanterveit alapul veszik, értékelési rendszerük 

azonban a némethez igazodik (1–6 fokú osztályzás, a legjobb az egyes), a magyar tanulók 
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német és magyar érettségi bizonyítvánnyal fejezik be a tanulmányaikat. A normál felvételi 

eljárás egyéves délutáni előkészítő tanfolyamot jelent a 4. évfolyamon, itt alapvetően nyelvi 

fejlesztés folyik, és az egyéves munka eredményei alapján döntenek a felvételről. Mivel a  

9. évfolyamra is nagyon sok a jelentkezőjük, egy új döntés értelmében a jövőben  

8. évfolyamosoknak is indítanak egy hasonló, előkészítő tanfolyamot.  

Sok átvételi kérelmük van, a megüresedő helyekre jelentős a túljelentkezés. Az átvételi döntés 

során a kiindulópont mindig a német vagy magyar bizonyítvány. Az ő esetükben a külföldi 

(német) dokumentum eredménye pontosan értelmezhető, problémájuk inkább a magyar 

bizonyítványokkal van, hiszen ezek osztályzatai az öt- és hatfokú skála különbségei miatt 

nehezen értelmezhetőek; ilyenkor nem alkalmaznak mechanikus átszámítást, inkább durva 

viszonyítás történik. Az átvételnél a nyelvtudás a döntő, és tantárgyi különbözeti vizsgákat is 

kérnek. Más iskolába átlépő tanulóikról az a tapasztalatuk, hogy a német iskolába 

továbblépőkkel általában nincs probléma, ám a magyar iskoláknak az eltérő osztályzási rend 

miatt rendszerint értelmezési nehézségeik vannak, ezért többnyire magyarázó dokumentumot 

küldenek nekik. 

A normál tantervi rendszertől eltérően működő iskolák esetében tehát értelemszerűen 

nehezebb az iskolaváltás, kétségtelen tény azonban, hogy ezeken a helyeken mind a tanulók, 

mind az iskola fel vannak készülve a tipikus problémák kezelésére. Tehát míg a normál 

tanterv szerinti iskolák esetében elvi elvárás az átjárhatóság, és minden érintett 

meglepetésként éli meg a nehézségeket, ezeken a helyeken eleve számítanak arra, hogy az 

iskolaváltás során jelentős különbségekkel fognak szembesülni. 

Az egyházi iskolák gyakorlata 

A mintába két, 12 osztályos egyházi intézmény került: egy katolikus (7. iskola) és egy zsidó 

(15. iskola). Az ő példájuk alapján azt vizsgáljuk, hogy alkalmaznak-e sajátos eljárásrendet.  

A katolikus iskola átvételi eljárásában szerepet kap a katolikus értékrend és a családi háttér 

vizsgálata, de hitéleti szempontjaik nincsenek, mindössze annyi az elvárásuk, hogy az új 

tanuló türelemmel vegyen részt a hitéleti eseményeken; az interjúalany hangsúlyozta, hogy 

nem előfeltétel a templomba járás sem. A beszélgetésből kiderült, hogy néhány közeli 

katolikus iskolával kapcsolatban állnak, és szükség esetén előfordul, hogy a tanulóikat 

egymáshoz továbbirányítják, illetve kölcsönösen átveszik.  
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A zsidó intézmény pedagógusa nem hangsúlyozta a vallásos jelleget, meghatározása szerint 

az intézmény „világi zsidó iskola”. Az átvétel során nem említett vallási vagy hitéleti 

szempontokat, különbségek pusztán tantárgyi szinten jelennek meg, hiszen speciális 

tantárgyakat, például judaisztikát is tanítanak. A két példából úgy tűnik, hogy a puha, a 

helyzethez igazodó döntési eljárásokban érvényesülnek általánosabb szempontok, de ebben a 

tekintetben az egyházi iskolák nem különböznek döntően a többitől. 

6. A felnőttoktatás gyakorlata
1
 

A korábbi képzettségek és tapasztalatok elismerése, tehát a validáció lehetősége kutatásunk 

mintájában az iskolarendszerű felnőttoktatásban a leginkább releváns. A felnőttoktatással 

foglalkozó programok a közoktatási rendszer szabályozói és a köznevelési törvény alapján 

működnek, de a nem nappali rendszerben tanuló, gyakran már felnőtt korú tanulók igényeit 

elégítik ki, akik a programba lépéskor sokféle előzetes tanulási és munkatapasztalattal, 

többféle bizonyítvánnyal rendelkeznek. A közoktatásban korábban el nem végzett 

évfolyamok pótlására és az érettségi megszerzésére irányuló iskolarendszerű felnőttoktatás 

egyes intézményekben összefonódik a szakmai képzésre és továbbképzésre irányuló 

felnőttképzéssel, de mi igyekeztünk csak az iskolarendszerű felnőttoktatási példákra 

koncentrálni. Három olyan intézmény gyakorlatát vizsgáltuk, ahol érettségi vizsga 

megszerzésére irányuló képzéseket nyújtanak esti, levelező vagy távoktatás formájában: 

mintánkban egy vidéki nagyváros szakiskolájában működik ilyen program (13. iskola), 

továbbá két fővárosi intézmény (egy gimnázium és egy szakközépiskola, 17. és 10. iskola) 

felnőttoktatási programját vizsgáltuk.  

A felnőttoktatásba érkezők célcsoportja, így a három iskola helyzete is meglehetősen vegyes. 

A fővárosi, jó hírű szakképző iskola (10. iskola) kétéves felnőttoktatási tagozatára elsősorban 

saját volt tanulóik jelentkeznek, míg a vidéki nagyvárosban működő felnőttoktatási tagozatra 

(13. iskola) érkezők általában régebben szereztek szakmai képzettséget, és nagyobb 

kihagyással készülnek visszalépni az oktatási rendszerbe. A fővárosi belvárosi gimnáziumban 

működő felnőttoktatási programba (18. iskola) pedig részben nappali tagozatokról kihullott 

tanulók vagy jelentős kihagyással a rendszerbe visszalépők, esetleg határon túlról áttelepülők 

jelentkeznek. A továbbiakban a három iskola beiskolázási gyakorlatát tekintjük át, majd az 

ebből általánosítható elemeket vázoljuk fel. 

                                                           
1
 Ez a fejezet Imre Anna elemzésének felhasználásával készült. 
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A budapesti szakképző iskolában (10. iskola) a szakközépiskola és a szakiskola mellett 

érettségire való felkészítés is működik esti tagozaton. A két tanéves képzést (11–12. 

évfolyam), eredetileg azoknak a korábbi tanítványaiknak indították, akik a nappali tagozaton 

nem szerezték meg az érettségi bizonyítványt, de ma már más iskolákból is jelentkeznek 

hozzájuk. A kétéves képzés során a hallgatók csak az öt érettségi tantárgyat tanulják.  

A felvétel a korábbi (9. és 10. osztályos) bizonyítvány alapján történik, felvételi vizsga nincs, 

a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik be. Mivel a korábbi tantervek szerint a szakiskolai 

képzés 9. és a 10. évfolyamán alapozó képzés folyt, bármilyen iskolatípusból származó 

bizonyítványt elfogadnak, és a sokkal korábban megszerzett bizonyítványokat sem tekintik 

elavultnak. 

A képzési cél hasonló a másik szakképző iskolában is (13. iskola): a korábban a 9. és 10. 

osztályt elvégzőket juttatják el 2-3 év alatt az érettségiig. Fő célcsoportjuk a régebben 

végzettek. Ebben az intézményben is a bizonyítvány alapján veszik fel a hallgatókat, de itt 

először beültetik őket egy-egy órára, majd a jelentkezővel együtt döntenek a besorolásukról. 

A sokat kihagyók inkább egy évfolyammal lejjebb kezdenek, esetükben tehát növekszik a 

képzési idő, ám ennek ellenkezőjére is van példa: az iskola javaslatára bizonyos tantárgyi 

területek alól felmentést adhatnak a tanárok. Ez leginkább idegen nyelvből fordul elő, a többi 

érettségi tantárgy esetében ritkábban van erre példa. Szorgalmazzák a mentesítési kérelmeket, 

illetve problémás esetekben különbözeti vizsgával veszik fel a jelentkezőket, tehát az eljárás 

erősen személyre szabott. 

A fővárosi gimnázium (18. iskola) tanára a második esély iskolájaként definiálta az 

intézményét. Célcsoportjuk a másutt már kudarcot vallott, a közoktatást korábban elhagyó 

visszalépőkből áll, illetve sok magyar anyanyelvű, áttelepülő tanítványuk is van. Az eljárás itt 

is személyre szabott, és a normál esti tagozat mellett intenzív tagozatot is működtetnek, ahová 

egyéni elbírálás alapján kerülnek be olyanok, akiknek sürgősen van szükségük a 

bizonyítványra, és várhatóan bírják a nagyobb terhelést. Működik egy új fejlesztésű digitális 

középiskola is az intézményben, ahol távoktatást kombinálnak heti egyszeri személyes 

konzultációval. A felvétel ebben az intézményben is a bizonyítvány alapján történik, 

különbözeti vizsgát csak hiányzó bizonyítvány esetén kérnek, és mindenképpen része a 

folyamatnak egy beszélgetés, amely során igyekeznek felmérni a jelentkező igényeit és 

szükségleteit. Az interjúalany hangsúlyozta: célcsoportjuk fő jellemzője az, hogy törődésre és 

sikerre vágynak, mert túlnyomóan rossz tapasztalatokat szereztek a tanulásról, ezért a 

felvételiztetők maximálisan igyekeznek tiszteletben tartani a jelentkezők méltóságát. 
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Ugyanakkor a jelentkezők sokszor nincsenek tisztában a saját tudásukkal. Példaként említette, 

hogy a távoktató képzési formát néha olyanok is elvállalják, akiknek ehhez az elemi szintű 

számítógépes ismeretük sincs meg. Ilyenkor az iskola természetesen dilemmával kerül 

szembe, hiszen a képzés lebonyolításához bemeneti mérésre lenne szükség, a céljuk viszont 

nem a szelektálás, hanem az esélyadás, ezért alapelvük, hogy inkább felveszik a tanulót, aki 

az évek során majd remélhetőleg behozza a hiányait. 

A felnőttoktatással foglalkozó intézményekben tehát azzal az alapvető problémával küzdenek, 

hogy nehéz döntéseket hozni a különböző hátterű jelentkezők besorolásáról, és sok 

gondolkodást igényel a korábbi, esetleg nem az iskolarendszerben szerzett tapasztalatok 

elismerése a formális oktatásban. Az intézmény és a tanulók közös érdeke, hogy hatékonnyá 

tegyék az egyéni haladást, és lehetőség szerint lerövidítsék a tanulmányi időt. Ezért 

törekednek az egyéni tanulási utak kialakítására, így ebben a szektorban alkalmazkodnak a 

leginkább rugalmasan az adott tanulási helyzethez, az egyéni igényekhez. Az eljárásrend 

ugyan eltérő az egyes intézményekben, de általában jellemző, hogy a besorolásnál elsősorban 

a korábbi bizonyítványt veszik figyelembe, továbbá jellemző az eljárásra az egyediség és a 

befogadó attitűd. Ezekben az intézményekben előfordul, hogy elismernek korábbi tanulási 

eredményeket, de az informális úton szerzett tudást a pedagógusok itt is nehezen fogadják el 

(erre az egyik intézmény vezetője utalt is). További jellemző még, hogy az elismerést 

általában az intézmény kezdeményezi, ritkábban a tanuló, tehát a résztvevőknek segítségre 

van szükségük a saját tudásuk értékelésében és a validáció lehetőségeinek kihasználásában.  

A jelenleginél részletesebb szabályozás igénye ezekben az intézményekben sem merült fel, 

alapvetően helyi szintű megoldásokat tartanak jónak keret jellegű szabályozással.  

A finanszírozás kérdésében is találtunk eltérő véleményeket: az egyik igazgató szerint az 

elismerési folyamatra külön anyagi forrást kellene biztosítani, mások szerint ez nem 

szükséges, de abban azonos véleményen voltak, hogy az eljárásnak a tanuló számára az 

iskolarendszerű felnőttoktatásban ingyenesnek kell lennie. 

7. Az eljárásrend 

Az iskolák eljárásrendje általában a helyi szokásjog alapján működik, de a pedagógiai 

programban ezt részben írásban is szabályozzák. A döntési folyamat általában rugalmas, az 

adott helyzethez és tanulóhoz igazítható. A korábbi fejezetekben sok információt közöltünk az 

iskolák gyakorlatáról, ebben a fejezetben az iskolák eljárásrendjének jellemzőit írjuk le. 
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Először néhány iskola gyakorlatát mutatjuk be, aztán az eljárás során igényelt 

dokumentumokkal, majd a különböző szereplők közötti együttműködéssel foglalkozunk. 

Néhány iskola eljárásrendje 

Az iskolák átvételi eljárása, mint láttuk, több elemből tevődik össze, és a legtöbb 

intézményben legalábbis szokásjog alapján rögzített folyamatról van szó, bár a rutin 

kialakulásában az is szerepet játszik, hogy az iskola milyen gyakran kerül ilyen jellegű 

döntési helyzetbe. Egyes interjúalanyaink pontos leírást adtak a folyamatról, az alábbiakban 

ezekhez igazodva mutatunk be néhány esetet.  

Az eljárásrendek ismertetésekor azt a logikát követjük, amely szerint a szakemberek 

beszámoltak a folyamatról, ennek következtében előfordulhatnak következetlenségek a 

leírásokban. Bár nyilvánvaló például, hogy a validációs eljárás kezdete mindenütt az, hogy a 

tanuló (vagy szülője) jelzi az iskolának az átlépési szándékát, a szakemberek egy része ezt 

természetesnek tekintette, és nem említette külön. A leírás módja tehát nem egységes, ennek 

ellenére tanulságos lehet egy-két példát folyamatszerűen is tanulmányozni.  

Az egyik, Budapest környéki kisebb településen működő 12 osztályos intézmény (5. iskola) 

átvételi eljárását a pedagógiai program szabályozza, ez igazodik a jogszabályi előíráshoz, 

amely azonban nem teljes részletességű, például a tantárgyi elvárásokat nem tartalmazza.  

Az átvétellel kapcsolatban települési szintű, fenntartói elvárás nincs. Minden esetben 

vizsgálják a hozott bizonyítványt (külföldről érkező diák esetén ennek fordítását).  

Az általános iskolai korosztály esetében a magyarországi küldő iskola bizonyítványát 

elfogadják, és semmilyen további vizsgát nem alkalmaznak. Tanév közben érkező diák 

esetében hivatalos naplómásolatot kérnek a küldő iskolától, amelyből kiderülnek az adott 

tanév során addig megszerzett érdemjegyek. A gimnáziumba érkező tanulókat minden esetben 

szóban felvételiztetik a kötelező érettségi vizsgatárgyakból (magyar, matematika, történelem, 

első idegen nyelv). A vizsgát a fogadó osztályban tanító szaktanárok állítják össze és 

bonyolítják le, a referenciaszint deklaráltan relatív, mindig a fogadó osztálytól függ.  

Az évfolyamon belül az osztályba soroláskor az igazgató az osztálylétszám 

figyelembevételével dönt. Csak a sikeresen vizsgázókat veszik föl, ha a meghallgatás során 

hiányosságokat találnak, akkor a szaktanárok megbeszélik a diákkal, hogy milyen 

témaköröket kell pótolni, és megegyeznek egy határidőben. Ennek leteltével a szaktanárok 

beszámoltatják a tanulót a kérdéses témákból, és csak a sikeres beszámoló után veszik fel. 

Nagyon ritkán fordul elő, hogy a tanulónak annyira kicsi hiányosságai vannak, hogy azonnal 
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felveszik, a beszámolóra pedig türelmi időt kap. Ha a jelentkező nem vállalja a pótlást, vagy 

túl nagynak tűnnek a hiányok, akkor fölajánlják az évfolyamismétlés lehetőségét.  

A folyamatot természetesen a szülővel egyeztetve bonyolítják le. 

A szintén főváros környéki településen működő gimnázium és szakközépiskola (6. iskola) 

eljárásrendje azzal kezdődik, hogy a szülő kérelmet ad be az átvételre. Az igazgató minden 

esetben személyes megbeszélést folytat a szülővel és a diákkal, bekéri a bizonyítványt, 

külföldi bizonyítvány esetén annak hiteles fordítását. Az igazgató kikéri az osztályfőnök 

véleményét, és az igazgatóhelyettessel egyeztet a technikai lebonyolításról. A helyettes 

megbeszéli a feltételeket a szülővel és az osztályfőnökkel, különbözeti vizsga esetén egyeztet 

a szaktanárral, előkészíti a határozatot. Ha a szülő és a diák kéri, akkor a tanuló egy-két napig 

órákat látogathat az osztályban. Vizsgáztatás esetén a referencia a kerettanterv és a helyi 

tanterv, de valójában az a kérdés, hogy a diák milyen feltételekkel lesz képes megfelelni az 

adott osztály követelményeinek. 

A budapesti 12 osztályos egyházi iskolában (7. iskola) a befogadó eljárásra van elv és ettől 

olykor eltérő gyakorlat is, ugyanis az utóbbi kifejezetten gyerekfüggő. Ha tanév közben 

jelentkezik az új tanuló, akkor beültetik egy-két próbanapra. Megnézik a bizonyítványát, ez a 

legfontosabb. Az iskola más dokumentumot nem kér, ennek ellenére a szülők hozzák a 

versenyokleveleket is (ha vannak), de azokat nem nagyon veszik figyelembe, mégis 

különbséget tesznek köztük: a jó sportteljesítményt inkább gondolják fontosnak, mint egy 

szavalóversenyen való részvételt. A tanulóval és a szülőkkel a vezetőség is leül, és a leendő 

osztályfőnökkel is tartanak egy találkozót. Ezeken a beszélgetéseken inkább a motivációról és 

a háttérről esik szó, majd tantárgyi beszélgetéseket is folytatnak: magyar nyelv és irodalom, 

matematika és történelem tantárgyakból kérdezik a tanulót a szaktanárok, belekérdeznek az 

aktuális tananyagba, de figyelik a gondolkodásmódját is (lát-e összefüggéseket, tud-e 

gondolkodni egy témáról). Idegen nyelvből inkább írásban vizsgáztatják a jelentkezőket, majd 

ez alapján osztják be valamilyen szintre, ennek azonban nincs komoly jelentősége az átvétel 

szempontjából, mert idegen nyelvből egyébként is különböző szintű csoportok vannak.  

A magyar, matematika és a történelem beszámoló dönt arról, hogy felvegyék-e a tanulót. 

Abból indulnak ki, hogy akinek hiányos a tudása, de intelligens, az be fogja tudni pótolni a 

hiányosságokat, tehát felveszik, ha vállalja a pótlást. A beilleszkedést aztán segítik a tanárok 

és az osztálytársak. 
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A budai gimnázium és szakképző iskola (11. iskola) eljárása több lépcsőben történik. Először 

áttekintik a bizonyítványt, de nem annyira az osztályzatokat vizsgálják, mint inkább azt, hogy 

mekkora óraszámban tanulta a diák korábban a tantárgyakat. Ezt követően beszélgetnek a 

tanulóval és a szülővel. Így alakul ki, hogy melyik osztályba kerülhet a tanuló – és ilyenkor az 

a döntő szempont, hogy van-e hely abban az osztályban, amit kiválasztottak. Ezt követően a 

tanuló három napig részt vesz az órákon a kiválasztott osztályban. A fő cél az, hogy a diák 

megbizonyosodjon arról, hogy tényleg át akar-e jönni, felmérje az oktatás színvonalát, a 

tanárok pedig képet kapjanak a leendő diákról és arról, hogy mit kell pótolnia. Ezt követően 

egyéni tanulási és pótlási tervet készítenek, a tanuló pedig a szaktanár segítségével felkészül a 

különbözeti vizsgára. Ennek sikeres letétele után veszik át. 

Az átvétel során tehát mindenütt nagyon körültekintően próbálnak eljárni, ennek ellenére 

születnek rossz döntések. A rossz besorolás korrekciója is függ az adott helyzettől, de 

nyilvánvalóan az sem elhanyagolható tényező, hogy az iskola mennyire befogadó szemléletű, 

illetve mennyire van kapacitása a lemaradó tanulók fejlesztésére. A legtöbb iskolában 

jellemzően megpróbálnak házon belül megoldást találni arra, ha az átlépő tanuló mégsem tud 

beilleszkedni, ám olyan példát is említettek interjúalanyaink, amikor a szülőt arra kérték, hogy 

vigye tovább tőlük a tanulót, esetleg ajánlottak is neki másik iskolát. A helyzet megoldásában 

természetesen szerepe van annak is, hogy a tanuló mennyire tűnik motiváltnak, mennyit 

hiányzik, milyen a magatartása. Ebben a tekintetben is íratlan szabályok alapján és 

rugalmasan, a helyzethez igazodva döntenek az intézmények. A válaszok alapján az is látható 

azonban, hogy abban a tekintetben jelentős különbség van az iskolák között, hogy a 

lemaradók vagy a nehezebben integrálhatók esetében hol húzódik a tolerancia határa, és 

mikor érik el azt a pontot, amikor az iskola már nem tud helyben segíteni, hanem inkább 

továbbküldi a tanulót és vele együtt a problémát. 

Az átvétel során szükséges dokumentumok 

A tanulók átvételének dokumentációja pontosan szabályozott folyamat, ebben a tekintetben 

tehát értelemszerűen kevéssé különböznek az eljárások. Az új iskolában a személyi iratokat, 

és az előző iskolából származó dokumentumokat kérik. Az átvételhez tehát szükség van a 

tanuló anyakönyvi kivonatára, igazolványaira (ha vannak), a szülő személyi igazolványára, és 

mindenképpen vinni kell a korábbi bizonyítvány másolatát, külföldi bizonyítvány esetében 

annak hiteles fordítását. Év közbeni átvételnél naplómásolatot is kérnek az iskolák a már 

megszerzett érdemjegyekről, illetve különböző szakvéleményeket is bekérhetnek.  
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Több interjúalany kitért arra, hogy – mivel a váltás sokszor krízishelyzetben történik –  

a szülők nem feltétlenül osztanak meg minden lényeges információt. Az új iskolának 

szüksége lehet például a korábbi szakvéleményekre (sajátos nevelési igényről vagy 

magatartási, beilleszkedési és tanulási problémákról), előfordul azonban, hogy ezeket a szülő 

nem adja át – nyilván így próbál a gyermeke számára „tiszta helyzetet” teremteni.  

Az átvételkor kellene egy formanyomtatványt is készíteni, amelyben az egyik iskola elengedi, 

a másik pedig befogadja a tanulót. Ezek a nyomtatványok sem készülnek el mindig, ám ennek 

sokszor az az oka, hogy a szülők az iskolaváltás szándékát igyekeznek eltitkolni a régi iskola 

elől.  

Érdekes jelenségre utalt az egyik interjúalany (7. iskola), amikor megemlítette, hogy a szülők 

sokszor a különböző okleveleket is csatolják. Ez lényegében ösztönös törekvés a validációra, 

hiszen a józan ész szabályai szerint egy átlépési, felvételi helyzetben érdemes az erősségeket 

kiemelni, tény azonban, hogy ezeket az eredményeket nem nagyon veszik figyelembe. 

A dokumentumok kérdése tehát viszonylag jól szabályozott, azonban érdekes ellentmondás 

figyelhető meg az iratok kezelése kapcsán. Miközben az iskolarendszer napi gyakorlatának 

része az, hogy bizonyos pedagógiai helyzeteket nem tud vagy nem akar az iskola helyben 

kezelni, tehát a problematikus helyzetekben sokszor az iskolaváltás a megoldás, eközben a 

folyamat nem mindig nyíltan zajlik. Sokszor a szülő – talán a kiélezett helyzet 

súlyosbodásától félve – az utolsó pillanatig titkolja az iskolaváltás szándékát a gyermeke 

érdekében. Ezzel a folyamat egy érdekes részéhez érkeztünk: hogyan működnek együtt az 

érintett személyek és intézmények. 

Együttműködés az iskolaváltás során 

A sokféle megoldási mód alapján látható, hogy az átvételben érintett személyek és 

intézmények együttműködése eltérő lehet. Először áttekintjük az iskolán belül érintett 

személyek körét, majd a szülők szerepére térünk ki, végül a küldő és a fogadó iskola 

kapcsolatára hozott példákat elemezzük. 

A legtöbb iskolában van olyan személy, aki felelős a tanulók átvételéért: ez többnyire az 

igazgató vagy az igazgatóhelyettes. A döntési folyamatban részt vevők száma azonban 

nagyon eltérő. Van olyan iskola, ahol a döntési jog az igazgatónál van, de többnyire olyan 

többlépcsős folyamatban döntenek a tanuló sorsáról, amelyben a szaktanárok és a leendő 

osztályfőnök is részt vesz. A döntési folyamatba a fogadó osztály tanulóit direkt módon csak 
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egy iskolában vonják be (14. iskola), de több interjú során felmerült, hogy az osztálytársak is 

segítik az integrálódást. 

A család, a szülő minden iskolában partner- és kezdeményező szerepben jelenik meg, 

ugyanakkor néhány interjúban utaltak arra, hogy a szülők elvárásai és szándékai sok esetben 

nem esnek egybe az iskola lehetőségeivel és szándékaival, és ebből konfliktushelyzetek is 

adódnak.  

Az iskolaváltásra többnyire valamilyen nyomós okból kerül sor, és ebben a stresszhelyzetben 

nyilvánvalóan az lenne a tanuló érdeke, hogy a két oktatási intézmény együttműködve segítse 

a további boldogulását, ami egyébként megkönnyítené az új intézmény dolgát is. Ezért tettünk 

fel kérdéseket interjúalanyainknak a küldő és a fogadó iskola kapcsolatáról. A beszélgetések 

alapján megállapítható, hogy nagyon különbözőek ebben a tekintetben az iskolák, összegezve 

mégis leszögezhetjük, hogy éppen a kiélezett helyzetek miatt a valóságban döntően nem 

működnek együtt az intézmények. A kérdéshez természetesen az is hozzátartozik még, hogy a 

fogadó iskola tesz-e különbséget a küldő iskolák között, azaz módosít-e az eljárásrenden attól 

függően, honnan érkezik a jelentkező. 

Az átvételi eljárások elemzése során azt állapíthattuk meg, hogy azok egy iskolán belül is 

különbözőek, többnyire személyre szabottak. A kapcsolatfelvétel szempontjából azonban 

viszonylag egynemű kép alakult ki: a 22 interjúból összesen hat során merült csak fel, hogy 

szükség esetén vagy gyakran felveszik a kapcsolatot a tanuló előző iskolájával. Néhány 

helyen kifejezetten elzárkóznak ettől, és az egyik interjúalany arra is utalt, hogy a gyerekek 

védelmében járnak el így, hiszen a jelentkezők sokszor titkolják a szándékukat aktuális 

iskolájukban. Egy másik iskolában abból indulnak ki, hogy ha a tanuló nem tud megfelelő 

dokumentációt hozni az előző iskolából, akkor olyan zűrös a helyzet, hogy inkább nem 

foglalkoznak vele. Három iskola képviselője említette, hogy szükség esetén megkeresik a 

küldő iskolát. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a felvételi beszélgetés során ellentmondással 

találkoznak, ha a tanuló magatartási problémák miatt akar tovább menni, vagy ha úgy érzik, a 

szülő eltitkol valamit. Csupán két interjúalany utalt arra, hogy az eljárás részeként gyakran 

vagy mindig megkeresik a küldő intézményt. Valódi együttműködésre pedig csak két 

intézmény képviselője tért ki: minkét esetben vannak a körzetükben társintézmények, 

amelyekkel egyébként is folyamatos a kapcsolatuk, és ha ezekből jönne át egy tanuló 

hozzájuk, akkor mindenképpen keresik az iskolát, konzultálnak a kollégákkal. Ezekben az 

intézményekben arra is van példa, hogy amikor egy tanuló olyan magatartási spirálba kerül, 
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amit helyben már nem tudnak megoldani, akkor kölcsönösen segítenek egymásnak  

(és természetesen a diáknak), azaz szükség esetén iskolaváltással oldják meg a helyzetet. 

Nagyon érdekes egyébként, hogy még ezekre a láthatóan együttműködésre törekvő 

intézményekre is igaz, hogy amennyiben a jelentkező nem az adott társiskolai körből jön, 

akkor nem szokták felvenni a kapcsolatot a másik intézménnyel. Az együttműködési készség 

tehát nagyon különböző, és több beszélgetésben utaltak arra, hogy ha próbálkoznak is, a 

másik iskola hozzáállása nagyon eltérő lehet, ami természetesen attól is függ, hogy a tanuló 

milyen helyzetben, milyen okból távozik. 

Arra is rákérdeztünk, hogy az átvételi eljárást befolyásolja-e a küldő intézmény megítélése, 

azaz van-e valamiféle sorrend az iskolák között. A válaszok alapján úgy tűnik, hogy ez 

kényes kérdés. Az interjúk többségéből kiderült, hogy a másik iskoláról alkotott kép 

kimondva vagy kimondatlanul befolyásolja az új tanuló megítélését, illetve a hozott 

osztályzatainak az értelmezését. Három iskola képviselője említette nyíltan, hogy jól ismerik 

az iskolákat, és ennek tükrében értelmezik a bizonyítványokat, mert egyes iskolák 

bizonyítványában jobban megbíznak. Több iskolában utaltak arra, hogy az iskolák világosan 

pozícionálják magukat, és például figyelmeztetik a szülőt, ha gyenge iskolából akarja 

erősebbe vinni a gyerekét. Tehát az átvételi eljárások során vélhetően van szerepe az iskolák 

közötti hallgatólagos sorrendnek – természetesen eltérő mértékben –, az is nyilvánvaló 

azonban, hogy ennek abban az intézményben van a legkisebb jelentősége, amelyik alapvetően 

vizsgaeredményre alapozva dönt az átvételről, hiszen ott a vizsgáztatás során mért 

teljesítmény a meghatározó.   

A példák alapján látható, hogy az iskolaváltás döntően nem együttműködéses módon valósul 

meg, hiszen a rendszer inkább bizalmatlanságra épül, és sokszor titkolózásra kényszeríti a 

szereplőket. A család tehát többnyire magára marad ebben a helyzetben, amelyben a gyerek 

helyét keresik a rendszerben, sok esetben az adott intézményben megoldhatatlannak tűnő 

pedagógiai helyzetből menekülve, máskor a tanuló nem mindig szeplőtelen múltját letagadva. 

És minél súlyosabb a pedagógiai probléma, vagy minél kevésbé tud eligazodni a rendszerben 

a szülő, annál nehezebben találnak jó megoldást a tanuló számára, és így az egyik kudarc után 

könnyen egy újabb következhet számára.  

8. Attitűdök 

A kutatásunk kiindulópontja az volt, hogy a validációnak nem tipikus terepe a közoktatás, 

viszont nagyon fontos feltérképezni ennek a területnek a fogadókészségét az MKKR és a 
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validáció szellemiségére. Az eddigi intézményi példák alapján kialakuló képet még 

pontosíthatjuk, hiszen feltettünk néhány kérdést, amelyek segítségével a válaszadóra és az 

intézményére jellemző attitűdöket kívántuk megismerni. A probléma tárgyalása során 

kiindulópontunk a témához kapcsolódó fogalmak ismerete és használata, valamint az 

informális tudáshoz való viszonyulás, majd ehhez kapcsolódik az MKKR-ben rejlő 

lehetőségek megítélése.  

A képesítési keretrendszer és a validáció magyarországi fejlesztéséhez komoly fogalmi 

bizonytalanság is tartozik, amely természetes egy olyan helyzetben, amikor új jelenségek 

megjelenéséről van szó. Az eddigi fejlesztések során versengett egymással a validáció és az 

elismerés elnevezés, de a szemlélet alapját megjelenítő tanulási eredmény és hozott tudás 

fogalmak használatát is szakmai viták kísérik (Derényi, Tót 2011)
2
. Bizonytalan a 

szóhasználat a nem formális és informális tanulás esetében is
3
, mert ezek a tanulási formák 

éppen az iskolához kötődő (formális) tanulás túlsúlya miatt kevéssé ismertek vagy elismertek 

a magyar oktatási rendszer résztvevői számára. Ebben a terminológiai bizonytalanságban 

érdekesnek gondoltuk annak vizsgálatát, hogy mennyire ismerik, használják interjúalanyaink 

ezeket a szavakat, hiszen ebből következtethetünk arra, hogy a normál iskolai életben 

mennyire vannak jelen olyan dokumentumok, szövegek, amelyek a kapcsolódó problémákkal 

foglalkoznak. Az eredmény egyáltalán nem meglepő, és megfelelt a kutatás előtti 

feltételezéseinknek: a normál, nappali oktatással foglalkozó intézményekben dolgozó 

szakemberek ezeket a fogalmakat nem igazán használják, legfeljebb elméletileg értik. Ilyen 

típusú fogalmakkal túlnyomóan csak a felnőttoktatással és felnőttképzéssel foglalkozó 

szakemberek találkoztak. 

Az informális tudás elismerésének fontosságára vonatkozó kérdésünk sem tűnt nagyon 

érdekesnek az interjúalanyok többsége számára, ez a kérdéskör láthatóan elvész az iskolai 

mindennapok súlyosabb problémái között. Az informális úton szerzett tudás elismerését 

beszélgetőpartnereink többnyire a differenciált fejlesztés vagy a tehetséggondozás részeként 

értelmezték, és ilyen módon a szaktanár és a szakóra kereteibe utalták. Kifejezetten elutasító 

választ csak egy-két interjúalanytól kaptunk azzal a hivatkozással, hogy az informális úton 

szerzett tudás dokumentálása nagyon nehezen lehetséges. Egyik iskolaigazgató egy lehetséges 

okot is felvetett, amikor arra próbált magyarázatot adni, hogy az iskolájában tanító tanárok 

                                                           
2 

Derényi András – Tót Éva (2011): Validáció. A hozott tudás elismerése a felsőoktatásban. Budapest, 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. 
3 

A nem formális tanulás az iskolarendszeren kívüli, de szervezett formájú tanulás (pl. tanfolyam), míg az 

informális tanulás a szervezett kereteken kívüli tanulás (pl. önképzés).
 



 
 

32 
 

miért elutasítóak ebben a kérdésben: a tanárok a saját (hagyományos) képzési útjukból 

indulnak ki, és ez a szemlélet nehezíti a nem formális vagy informális úton szerzett tudás 

elismerését. Nyilvánvaló tehát, hogy mint minden alapvető szemléleti változásnál, ebben a 

kérdésben is lassú fejlődési folyamatra kell számítani. 

A fogalomhasználatra vonatkozó kérdéseinkre kevés választ kaptunk ugyan, ám az 

interjúkban leírt iskolai gyakorlatok azt mutatják, hogy az iskolák és a tanárok lényegében 

foglalkoznak a tanulási eredménnyel és az informális úton szerzett tudással, bár nem 

feltétlenül használják ezeket a szavakat. Sőt az iskolaváltások korábban ismertetett 

gyakorlatai alapján azt mondhatjuk, hogy az érintettek többnyire folytatnak validációs 

tevékenységet is, csak nem nevezik nevén a dolgokat, vagy nincsenek tisztában azzal, hogy 

ezt teszik. Nem véletlen az sem, hogy amikor azt próbáltuk kideríteni, hogy kinek a kérésére 

jelenik meg a validáció a folyamatban, akkor alig merült fel az a lehetőség, hogy a tanulók 

vagy a szülők részéről jelenik meg az igény. Valószínűleg olyan kevéssé ismert és elismert a 

magyar társadalomban a validáció lehetősége, hogy nem jellemző az ezzel kapcsolatos 

tudatosság sem. Tény azonban, hogy hallottunk olyan példát, amikor a szülő az elérhető 

dokumentumok (például oklevelek) alapján próbálta dokumentálni a gyermeke tanulási 

eredményeit, illetve a felnőttoktatással foglalkozó intézmények eljárásában gyakran a tanárok 

ösztönzik a tanulókat mentesítési kérelmek beadására. 

Az ezzel kapcsolatos tanulói tudatosság egyik fontos eszköze lehetne az életpálya-tanácsadás. 

Erről a témáról is bizonytalan válaszokat kaptunk, a legtöbb iskolában ezzel az 

iskolapszichológus és az osztályfőnök foglalkozik, vélhetően egyéni igények szerint. 

Szervezett formában tartott foglalkozások közül csak olyat említettek (ezt is viszonylag kevés 

intézményben), amikor a lehetőségekről informálják a tanulókat (például orientációs napok). 

Azzal a kérdéssel a kutatás tapasztalatai szerint tehát nem igazán foglalkoznak az iskolák 

szervezetten, hogy segítsék a tanulóikat a tanulási eredményeik feltárásában és 

dokumentálásban, ezzel támogatva a későbbi munkaerő-piaci váltásokat, átképzéseket és 

továbbképzéseket. 

A Magyar Képesítési Keretrendszerben rejlő lehetőségekről eltérőek voltak a válaszadóink 

nézetei. A kérdésünk pusztán arra irányult, hogy elképzelhetőnek tartja-e a validációs döntést 

az MKKR deszkriptorai alapján (tudás, képességek, attitűdök, autonómia és 

felelősségvállalás). Többen a szigorú törvényi szabályozást említették a legfontosabb 

korlátozó tényezőnek, hiszen az iskolaváltó tanulót csak megfelelő iskolai bizonyítványok 
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alapján lehet besorolni, és volt, aki a tantervi szabályozás és az érettségi vizsgaleírások mellett 

ezt az újabb leírást már fölöslegesnek gondolta. Előfordultak gyakorlatiasabb megközelítések 

is, például egy válaszadó kiemelte azt a problémát, hogy mivel az MKKR nem 

évfolyamonként készül, nem jól használható a tanuló konkrét besorolásánál. Több válaszadó 

az objektív mérés lehetőségének hiányát említette, mint fontos korlátozó tényezőt. Érdekes, 

hogy a válaszokban visszatükröződött az a szakmai vita is, amelynek során a szakemberek 

egymástól eltérő fontossági sorrendet állítanak fel az egyes deszkriptorok között. Több 

válaszadó utalt arra, hogy szerinte a deszkriptorok nem azonos fontosságúak, az egyik 

szakember szerint az iskolaváltásnál a tudás és a képesség fontosabb, mint az attitűd és az 

autonómia, más válaszadó szerint pedig a képességek és az attitűdök a döntőek. Ez a 

nézetkülönbség az eljárásrendek ismertetésekor is megjelent, igaz burkolt formában, hiszen 

kiderült, hogy az iskolák mindig az „összbenyomás” alapján döntenek egy tanulóról, 

különböznek azonban abból a szempontból, hogy ebben milyen szempontok dominálnak. 

 Sok esetben kifejezetten hangsúlyozták, hogy a motiváció nagyon fontos szempontot jelent a 

döntésben, más iskolák pedig a tantárgyi tudásra vagy a képességekre helyezték inkább a 

hangsúlyt.  

Két iskolában is utaltak arra, hogy az átvételnél szeretik a szöveges értékeléssel érkező 

tanulókat (például külföldi iskolákból), mert ezekben az attitűdjükre vonatkozó információkat 

is találnak. 

Az intézmények attitűdjeire jellemző tehát a nyitottság, a fogadókészség, de a hagyományok 

korlátozó hatását is jól láthatjuk. Ebből a szempontból biztatóak egyrészt a kutatási 

eredményeink, hiszen láthatóan van fogadókészség az MKKR szemléletére, de az is 

nyilvánvaló az eredményeink alapján, hogy az MKKR iskolai befogadásához segítség és 

támogatás szükséges, ez azonban egyáltalán nem meglepő vagy váratlan eredmény. 

9. Szabályozási igény 

Az interjúkészítés egyik kiemelt célja volt, hogy feltárjuk, milyen elvárásai és igényei vannak 

az iskoláknak a szabályozással és a validációs intézményrendszerrel kapcsolatban. Mivel az 

eljárásrendek alapján megállapítható, hogy nagyon egyéni, rugalmas, az adott helyzethez 

igazodó folyamatban születnek meg a tanulók átvételéről szóló döntések, ezért nem meglepő, 

hogy a központi szabályozás és a külön validációs intézményrendszer témájában viszonylag 

egységesek voltak a válaszadóink, és a körülmények alapján az is jól magyarázható, hogy a 

finanszírozás tekintetében miért nem jelentek meg nagyon eltérő vélemények. 



 
 

34 
 

A megkérdezettek közül mindössze egy intézmény képviselője volt azon az állásponton, hogy 

központi szabályozásra lenne szükség, a többség azonban hangsúlyozta, hogy csak helyi 

szinten lehet igazodni az egyéni igényekhez. Az eljárásrendek ismertetésekor kiderült: a 

döntés mindig attól függ, hogy a konkrét gyerek a konkrét osztályban megállja-e majd a 

helyét, erről pedig csak iskolai szinten lehet dönteni. Többen kiemelték, hogy annyira 

bonyolult rendszerről van szó, hogy csak helyben lehet reflektálni a problémákra, az egyik 

interjúalany pedig azzal a kérdéssel válaszolt a kérdésünkre, hogy mit várunk el a központi 

szabályozástól, miért lesz ettől jobb a gyereknek. 

Ha központi szabályozást nem is igényeltek a megkérdezett szakemberek, felmerültek ötletek 

a törvényi keretekkel kapcsolatban. A megalapozottabb döntést segítené például az egyik 

szakember szerint, ha a kompetenciamérés eredményeit valahogy be lehetne vonni a döntési 

folyamatba, tehát az új intézmény például a tanuló ezen eredményeinek tudatában dönthetne. 

Egy másik javaslat arra vonatkozott, hogy a középfokú iskolák közötti átlépéseknél egy év 

türelmi időt kellene építeni a rendszerbe, tehát a különbözeti vizsgákat csak az év végén 

kellene letennie a tanulónak az új intézményben. A korábbi leírásokból kitűnik, hogy ebben a 

kérdésben nagyon eltérőek az iskolai gyakorlatok, így ez a vélemény sok iskola jelenlegi 

gyakorlatával ellentétes. Egy kolléga szerint szükség lenne az egyes iskolatípusokra 

vonatkozó, keretjellegű szabályozásra, esetleg olyan központi felmérőkre, amelyek 

segítségével az tanulók maguk is megalapozottabb döntést hozhatnának az iskolaváltásról. 

Talán az egyik iskolaigazgató foglalta össze a legpontosabban az ezzel kapcsolatos 

vélekedéseket: szerinte lehet adni központilag módszereket, ötleteket, feladatsorokat az egyes 

évfolyamokhoz kötve, de nem hiszi, hogy sok iskola élne ezekkel a lehetőségekkel. 

Mivel a probléma alapja az oktatási rendszer bonyolultsága, néhány interjúalany a validáció 

szabályozása kapcsán éppen az átjárhatóságot magát szabályozná jobban. Három válaszadó 

említette valamilyen formában, hogy a magyar oktatási rendszer csak elméletben átjárható, 

tehát a megoldás a valódi átjárhatóság lenne, melynek több kolléga szerint az egységes tanterv 

lehet az eszköze.  

A fentiekből nyilvánvalóan következik, hogy nem látszik igény olyan intézményre, amely a 

középiskolai validációt lefolytatná, azonban ezzel kapcsolatban is merültek fel ötletek. 

Leginkább egy segítő, tanácsadó intézményrendszert látnának szívesen a megkérdezettek, 

amely a tanulót és az iskolát is támogathatná. A külföldiekkel kapcsolatos eljárásrend 

leírásakor már utaltunk arra, hogy több intézményben felmerült az igény valamilyen központi 
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intézményre, amely a külföldről érkező tanulók beilleszkedését segíthetné. A validációs 

folyamatok finanszírozását firtató kérdésünkre többnyire azt a választ kaptuk, hogy az 

ingyenes közoktatáson belüli átlépéseknek értelemszerűen ingyenesnek kell lenniük.  

Több szakember hangsúlyozta: az iskola érdekelt abban, hogy minél több tanuló kerüljön 

hozzá, és ez is az ingyenesség mellett szól. Egyedül a külföldről hazatérők esetében merült fel 

az egyik interjúban az a gondolat, hogy a felzárkóztatásra központi forrást kellene 

elkülöníteni. Valószínűleg ebben a tekintetben is különbséget jelent, hogy az iskola milyen 

klienseket próbál meg kiszolgálni. Több interjúalany utalt arra, hogy a felzárkóztatás, 

korrepetálás szükségessége esetén a szülő maga próbál valamilyen megoldást találni, azaz 

különórákat szervez és fizet, míg egyes iskolák ezt a problémát a szaktanári munka részeként 

értelmezték. Ebben a kérdésben meghatározó lehet az iskolába járó tanulók családjának 

anyagi terhelhetősége. 

Az esetleírások és a szakemberek véleménye alapján megállapítható, hogy segítségre, 

módszerekre és eszközökre szükségük van ugyan az iskoláknak, de sem részletesebb központi 

szabályozást, sem külön intézményrendszert nem igényelnek a validációs eljárásokhoz. 

10. Összegzés 

A kismintás, szűk intézményi körre kiterjedő kutatásunk eredménye szerteágazó, ám sok 

érdekes részletet tartalmazó anyag lett. Az interjúalanyok különböző élethelyzete és nézetei 

mellett nehezítette a feldolgozást az is, hogy sok szakember készítette az interjúkat, így az ő 

felfogásbeli különbségeik is megnyilvánultak az összefoglalókban. A beszélgetések alapján 

összegzésül mégis rögzíthetünk néhány tanulságot a közoktatásban dolgozók szemléletéről, 

tehát az MKKR-rel kapcsolatos nyitottságukról, az oktatási rendszer átjárhatóságáról, továbbá 

a későbbi validációs fejlesztéseket fogadó közegről.  

A kutatás legpozitívabb tanulsága az, hogy az interjúalanyaink nyitottak voltak a tanulási 

eredmény alapú gondolkodásra, még akkor is, ha ennek kevés gyakorlati megjelenési 

formájával találkoztunk. A tanárok szemléletéről közvetett információkat tudtunk csak 

szerezni. Megállapítottuk, hogy a kérdéskörhöz kapcsolódó fogalmakat (pl. tanulási 

eredmény, informális módon szerzett tudás, validáció) a felnőttoktatásban dolgozó kollégák 

használják aktívan, feltételezhetjük tehát, hogy a nappali tagozaton tanító tanárok életében 

kevés olyan szöveg fordul elő, amely e témához kötődik. Az MKKR-rel kapcsolatos 

ismeretek és a validációval kapcsolatos tájékozottság sem igazán jellemző. Nem találtuk 

nyomát annak, hogy az iskolákban az életpálya-tanácsadás keretében komolyabban 
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felkészítenék a tanulókat arra, hogy későbbi életútjuk során ki tudják használni a validációban 

rejlő lehetőségeket. A kialakuló pillanatkép alapján az is megfigyelhető, hogy az átjárhatóság 

kérdése a gyakorlatban komoly problémát jelent az oktatási rendszerben. Az elvi átjárhatóság 

ellenére ugyanis jelentős különbségek vannak az egyes intézmények között, ám ezeket sem 

világosan leírni, sem kimondani nem tudják az érintettek. Az iskolák között van egy 

kimondatlan, ám létező hierarchikus rendszer, amelyben mindenki igyekszik megtalálni a 

helyét. Az intézmény pozícionálja önmagát, és sokszor kimondatlanul, de elhelyezi benne a 

többi iskolát is, és ennek tudatában próbál segíteni a hozzá forduló tanulónak és családjának.  

A tanulók mozgása egyrészt az egyre erősödő munkaerő-vándorlással magyarázható, ám 

ennél jelentősebbnek látszik a tanulók „vándorlása” az oktatási rendszerben. A beszélgetések 

alapján úgy tűnik, hogy viszonylag problémátlan a szülők mobilitása miatt iskolát váltó 

tanulók helyzete, a külföldi tanulók átvétele és az intézményen belüli mozgás, de a megfelelő 

intézményt kereső vagy a problémás gyerek és család meglehetősen magára hagyatott.  

A bonyolult, nagyon különböző megközelítésmódokat és minőségeket hordozó magyar 

iskolarendszer hosszú folyamat során vált ilyenné, és csak egy hosszú távú, kiszámítható 

fejlesztési politikával lehetne a belső különbségeit csökkenteni vagy legalábbis világosabbá 

tenni. A rendszerben bolyongó, egyéni útjukat kereső tanulók számára azonban talán addig is 

az lenne a jó, ha legalább ki lehetne mondani, meg lehetne jeleníteni a különbségeket, és 

persze még jobb lenne, ha az eredeti iskolában lehetne megoldani a felmerülő problémákat. 

Az átvétel az intézményekben világos eljárásrendek alapján történik, amelyek a problémák 

szerint különbözőek. A kiindulópont a bizonyítvány, ehhez beszélgetések járulnak, esetenként 

vizsgáztatás vagy próbanap. A folyamatok mindig rugalmasak és egyénre szabottak, a 

referenciapont mindig az adott osztály szintje, összetétele. A folyamatokban látszik a törekvés 

a szülővel és a korábbi iskolával való együttműködésre, de ez nem mindig sikeres. Az átvételi 

gyakorlatok alapján az intézmények három csoportba sorolhatók.  

A magasabb presztízsű iskolák a nagyon kevés megüresedő helyre vesznek fel új tanulókat. 

Ezekben az iskolákban általában szigorú vizsgáztatás folyik, és elsődlegesen a 

vizsgaeredmények alapján döntenek, az átvételt általában nem befolyásolja a korábbi iskola 

státusza sem. Ezek az iskolák nem kifejezetten támogatják az átlépést, az ezzel kapcsolatos 

problémák megoldását a tanulóra és a családra hagyják. Sok olyan iskola van, amely a 

hierarchiában középen helyezkedik el, így ezekben „felfelé” és „lefelé” haladó tanulókkal is 

találkoznak. Az eljárás során általában a bizonyítványból indulnak ki, alkalmanként 

vizsgáztatnak, esetleg próbanapot tartanak. Esetenként lehet szerepe annak is, hogy milyen az 
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előző intézmény. Ezek az iskolák többnyire támogatóak az átlépés során, sokszor pótlási 

tervet készítenek, és ellenőrzik a pótlás eredményét, bár magát a pótlást általában a család és a 

tanuló hatáskörébe utalják. A harmadik csoportba azok az iskolák tartoznak, amelyek egyik 

interjúalanyunk elnevezésével élve „végállomásnak” tekinthetők, azaz a másutt kudarcot valló 

vagy problémás tanulók közoktatási útjának a végét jelentik. Ezek az intézmények a 

bizonyítványból indulnak ki, és nem tulajdonítanak nagy jelentőséget annak, hogy honnan jön 

a tanuló. Kifejezetten támogatják az átlépést, segítik a hiányok pótlását, szükség esetén 

türelmi időt adnak, utolsó esélynek tekintik magukat. Az iskolák szemléletében 

megmutatkozó különbség nyilvánvalóan nem csak az érintettek alapvető nyitottsága vagy 

zártsága okán alakult ki, hanem természetesen szerepe van benne a „piaci” viszonyoknak is: 

minél magasabb presztízsű egy iskola, annál kevésbé van problémája az üres helyek 

betöltésével. A későbbi fejlesztések során azonban figyelembe kell venni, hogy a befogadói 

hajlandóság többnyire összefügg az iskola presztízsével. A lemorzsolódókat és a hátrányos 

helyzetűeket befogadó intézmények mind az utolsó csoportba tartoztak, és ez fontos tanulság 

a későbbi validációs fejlesztések szempontjából. A leginkább érintett intézmények tehát 

nyitottak, a rendszer egésze azonban nem feltétlenül befogadó, így a közoktatási validációs 

rendszer fejlesztése során nagy körültekintésre és komoly tájékoztatásra lesz szükség. Fontos 

tanulság az is, hogy az érintett intézményekben nincs jelentős további szabályozási igény: a 

döntéseket helyi szinten, az adott tanulóra és az adott tanulói csoportra vonatkoztatva hozzák 

meg, és nincs igény külső intézményrendszerre, az érdekelteknek leginkább tanácsadásra, 

támogatásra van szükségük. 

Az interjúk alapján megállapíthatjuk, hogy sok iskolában találkoztunk befogadó, támogató 

attitűddel, tanulóközpontú eljárásokkal. A tanulási eredmény alapú gondolkodás megjelenik a 

folyamatban, de nem tudatosan: vannak hagyományok, alapok, de az iskola alapvetően magát 

tételezi a tudás fő forrásának, a jelenlegi eljárásokban tehát nincs igazán szerepe az informális 

vagy nem formális úton szerzett tudásnak. Kutatásunk eredményei alapján megállapítható, 

hogy a jelenlegi állapothoz szakértő segítséggel jól illeszthető az MKKR és a validáció 

szellemisége, de az is nyilvánvaló, hogy e rendszerek és a bennük rejlő szemléletmód 

elfogadtatásához sok segítségre lesz szükség. 
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Mellékletek 

1. mellélet: Interjúvázlat a helyzetfelméréshez
4
 

Intézmény, interjúalany 

Kérjük, mutassa be röviden az iskoláját! Kérjük, mondja el röviden, hogy Ön milyen 

feladatokat lát el az iskolában!  

Validáció/elismerés, illetve a tanulás különböző formái  

Hallott-e már a formális, nem formális és informális tanulás megkülönböztetéséről? 

Ha igen, hol és mivel összefüggésben? És a validáció fogalmáról hallott-e, találkozott-

e már vele? Ha igen, hol és mivel összefüggésben? 

Az intézmény validációval kapcsolatos jelenlegi gyakorlata 

 Előfordul-e olyan helyzet az Ön intézményében, hogy a tanuló hozott tudásáról, 

készségeiről kell meggyőződniük, döntést hozniuk (átvétel magyar intézményből vagy 

külföldi intézményből, továbbhaladásról való döntés, felvételi, képzési szintre történő 

besorolás, képzési idő rövidítése stb.)? 

 Milyen helyzetekkel, tanulócsoporttal kapcsolatban fordult elő a validáció 

szükségessége az Ön intézményében? Mondjon konkrét eseteket! 

 Kinek a részéről merült fel az igény a validációra: az intézmény kezdeményezte, vagy 

a tanuló? 

 Vannak-e az intézményben írásos szabályok az ilyen helyzetek kezelésére?  

Ha vannak, akkor milyen szintű szabályozáshoz igazodnak (pl. fenntartói, iskolai)? 

 Vannak-e olyan esetek, amelyeket megállapodások, helyi szokások, íratlan szabályok 

alapján döntenek el?  

 Hogyan történik konkrétan az átvétel, besorolás? 

o Milyen hivatalos dokumentumokat, papírokat vizsgálnak, ezeket hogyan tudják 

értelmezni? 

o Folytatnak-e valamilyen „felvételi” eljárást, alkalmaznak-e valamilyen 

különbözeti vizsgát: teszt kitöltése, felvételi elbeszélgetés, szülővel külön 

konzultáció? 

o Ha igen, ki állítja össze a kérdéseket, ki folytatja le a vizsgát? 

                                                           
4
 Az interjúvázlatot Einhorn Ágnes és Imre Anna készítette. 
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o Mihez viszonyítják a hozott tudást, készségeket? Ilyen esetekben milyen 

viszonyítási, referenciapontokat tudnak alkalmazni? 

o Felveszik-e a kapcsolatot a megelőző iskolával, intézménnyel, tájékozódnak-e, 

hogy ott mit tanult a tanuló, jelentkező? Kérnek-e hivatalos dokumentációt az 

előző intézménytől? Ha tájékoztatást vagy segítséget kérnek, akkor milyen a 

másik intézmény hozzáállása? 

o Van-e hallgatólagos sorrend a (korábbi/másik) intézmények erősségét tekintve 

(pl. ha egy vélhetőleg gyengébb intézményből jött a diák, akkor nem is 

vizsgálják, mit tud, automatikusan nem ismernek el neki semmi előzetes 

tudást, vagy fordítva)? 

o Ha felnőtt az illető, akkor mit vizsgálnak a besoroláskor (munkatapasztalat, 

bizonyítványok stb.)? Ilyenkor hány évvel ezelőtti bizonyítványt, 

vizsgaeredményt fogadnak el, mikor tekintik elavultnak ezeket? 

o Van-e példa arra, hogy részben számítanak be valamit? Ilyenkor ki dönt a 

beszámítás mértékéről?  

o Hogyan korrigálnak, ha úgy látják, hogy nem a megfelelő évfolyamra/helyre 

sorolták be a tanulót? 

 Előfordul-e, hogy saját tanulóik esetében elismerik a másutt szerzett tudást, ismeretet? 

Milyen módon ismerik el (pl. felmentés)? Ki dönt ilyenkor?  

 Vannak-e tapasztalatai, információi arról, hogy az Ön intézményéből továbbhaladó 

tanulók tudását, képességeit hogyan ismerik el / „validálják” más intézmények?  

Mit vizsgálnak ilyenkor általában a másik intézményben? Felveszi-e ilyenkor Önökkel 

a kapcsolatot a másik intézmény?  

 Van-e olyan gyakorlat az intézményben, amely életpályatanácsadás-szerűen abban 

segít a tanulóknak, hogy feltárják a képességeiket, tudásukat, és ehhez keresik meg a 

képzési és ezen belül a validációs lehetőséget? 

Elképzelések a szabályozásról, az intézményi rendszerről 

 Szükségesnek tartja-e a validáció pontosabb, részletesebb szabályozását a 

közoktatáson belül? Ha igen, milyen területen lenne szükség pontosabb, részletesebb 

szabályozásra? 

 Mit gondol, milyen intézményi rendszer lenne alkalmas a validáció lebonyolításához: 

a jelenlegi módon, az adott intézmény foglalkozzon a kérdéssel, vagy szükség lenne 

külön validációra „szakosodott” intézményekre? 
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 Hogyan kellene szabályozni a finanszírozást? Kellene-e az érintett intézménynek a 

validációhoz pluszforrásokat kapniuk? A validációnak szolgáltatás típusú 

finanszírozással kellene működnie (az fizeti, aki használja), vagy a képzési rendszer 

részeként a felhasználó számára ingyenesnek kell lennie? 

A validációval kapcsolatos attitűdök 

 Fontosnak tartja-e, hogy az iskolarendszerben legyen mód a másutt szerzett tudás, 

ismeret elismerésére? 

 Milyen helyzetek, illetve célcsoportok esetében tartaná fontosnak a validáció 

lehetőségét a korábban említett eseteken kívül? 

 Milyen lehetséges előnyöket és problémákat fogalmazna meg az eljárással 

kapcsolatban a közoktatásban? 

 Jónak tartja-e, ha nemcsak a dokumentumokkal igazolható tudást, képességeket 

ismerik el az iskolarendszerben való továbbhaladás során, hanem a nem formálisan, 

illetve az informálisan, önállóan szerzett tudást is? Megítélése szerint hogyan 

fogadnák ezt a lehetőséget az Ön iskolájában dolgozó pedagógusok?  

 A most alakuló Magyar Képesítési Keretrendszer, amely azt tűzi ki célul, hogy a 

különböző típusú végzettségeket könnyebb legyen összehasonlítani, négy kategória 

alapján írja le a szinteket, ezek: tudás, képességek, attitűdök, ill. autonómia és 

felelősségvállalás. Elképzelhetőnek tartja-e, hogy ezen kategóriák segítségével 

döntsenek a validációról?  

 Megítélése szerint milyen szinten kellene szabályozni a validáció kérdését: központi 

szintű, az oktatási rendszer egészét átfogó szabályozás és eljárásrend kialakításával, 

ágazati szabályozás és eljárásrend segítségével, vagy intézményi hatáskörben kellene 

hagyni? 

 Mit tenne Ön a következő helyzetekben? Milyen módon szabályozná a helyzetet, mit 

venne elsősorban figyelembe (pl. elképzelhetőnek tartaná-e részismeretek 

beszámítását, tantárgyi felmentéseket)?  

o A középfokú programtípusok közti mozgás esetében mit tartana megfelelő 

eljárásnak (pl. gimnázium–szakközépiskola, ill. szakközépiskola–szakiskola, 

mindkét irányt figyelembe véve)? 

o Más iskolából tanköteles problémás tanuló „cserealapon” történő fogadása 

esetén hogyan járna el? 
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o A külföldről hazatérő diákok évfolyamra, osztályba való besorolása esetén 

milyen eljárást kellene folytatni? 

o A migráns tanulók évfolyamra, osztályba való besorolása esetén milyen 

eljárást kellene folytatni? 

o A hat- és nyolcosztályos gimnáziumokból távozó vagy oda érkező tanulók 

helyzetét hogyan lehetne kezelni?  

o A központi kerettantervekkel és az alternatív kerettantervekkel működő iskolák 

közötti intézményváltás esetében hogyan lenne érdemes eljárni? 

o A felnőttoktatás és a távoktatás esetében milyen szabályozást látna jónak? 
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2. melléklet: Interjúalanyok és intézmények  

 

1.  Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, Budaörs 

Dr. Szelényiné Dobi Gyöngyi igazgató 

2.  Losonci Téri Általános Iskola, Budapest  

Déri Zsolt és Kériné Böröcz Klára igazgatóhelyettesek 

3.  Derkovits Gyula Általános Iskola, Budapest 

Győri Istvánné igazgatóhelyettes 

4.  ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola, Budapest  

Poros András igazgató 

5.  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Szentendre 

Molnárné Reskovits Zsuzsa igazgató 

6.  Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Budaörs  

Bothné Faragó Zsuzsanna igazgatóhelyettes 

7.  Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Budapest  

Tegzes Kinga igazgatóhelyettes 

8.  Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola, 

Budapest, szakközépiskolai tagozat  

Kovács Mária általános igazgatóhelyettes  

9.  Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola, 

Budapest, szakiskolai tagozat  

Kóbor Zoltán igazgató,  

Kovács László szakmai igazgatóhelyettes 

10.  Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola, 

Budapest, felnőttoktatás  

Varga Zsuzsanna igazgatóhelyettes, a tanulmányi osztály vezetője  
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11.  Budai Középiskola / TISZK, Budapest 

Kovács Gézáné igazgatóhelyettes 

12.  Esély Kövessi Erzsébet Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium, 

Budapest  

Kozma László igazgató  

13.  Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Győr  

Körmöczi Katalin tagozatvezető 

14.  Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest  

Gáncs Zsuzsanna menedzser 

15.  Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Budapest 

Szondi György az 5–12. évfolyam pedagógiai vezetője 

16.  Thomas Mann Gymnasium – Deutsche Schule, Budapesti Német Iskola  

Kulcsár András a magyar ág koordinátora 

17.  Leövey Klára Gimnázium Nappali Tagozat, Budapest 

Sebőkné Orosz Katalin igazgatóhelyettes 

18.  Leövey Klára Gimnázium Felnőttoktatási Tagozat, Budapest 

Ritoók Judit tanár 

19.  Ady Endre Művelődési Központ, Budapest 

Czégény Ilona igazgató,  

Szilágyiné Vincze Judit felnőttoktatási felelős,  

Erdélyiné Viola Ildikó oktatásszervező 

20.  Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola, Bicske  

Hetényi Tamás igazgatóhelyettes,  

Tompáné Mezei Judit gyógypedagógus 

21.  Bem József Általános Iskola, Budapest  

Gaál Judit igazgató 

22.  Fővárosi Munkaügyi Központ Újpesti Kirendeltsége, Budapest 

Kontár Sándorné munkaerőpiaci szakreferens 
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3. melléklet: A minta intézménytípus szerinti megoszlása 

 

Intézménytípus Intézmény sorszáma 

általános iskola 1., 2., 3., 5., 7., 15., 16., 20., 21.  

(szerkezetváltó) gimnázium 4., 5., 6., 7., 11., 14., 15., 17. 

szakközépiskola 6., 8., 11., 12., 13. 

szakiskola 9., 11., 12., 13.  

felnőttoktatási intézmény, 

felnőttképzés 

10., 18., 19., 22.  

alternatív programmal 

működő iskola 

14., 15.  

külföldi iskola 16.  

egyházi fenntartású iskola 7., 15 
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