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1. A kutatás előzményei problémafelvetés 
 

Az elmúlt évszázadok folyamán az iskola szerepe megváltozott, 
egyre többen és egyre hosszabb ideig vesznek részt iskolai 
képzésben. Ezzel párhuzamosan a család szerepe a tudás átadásában 
csökkent. A posztindusztriális társadalomban a tudásra, mint a 
fejlődés hajtóerejére tekintenek, az iskolai oktatás egyre fontosabbá 
válik. A közelmúltig a társadalom nagyobb része számára a tanulás a 
fiatalság éveiben lezárult, azonban a ma élő emberek számíthatnak 
arra, hogy időről időre valamilyen szervezett oktatásban kell részt 
venniük. Az egész életen át tartó tanulás elve abba az elméleti 
keretbe illeszkedik, mely szerint az oktatás legfontosabb feladata a 
gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása. Ezzel a felfogással 
szoros kapcsolatban van az emberi beruházás iskolájának 
közgazdasági elmélete is, mely szerint a gazdaság fejlődéséhez minél 
több magasan képzett emberre van szükség (Polónyi 2002, Tóth 
2011). Ezek az elméletek az iskola, pontosabban az oktatás 
kiszélesítését és az abban való részvétel idejének meghosszabbítását 
helyezik előtérbe. A kilencvenes évek közepe óta egyetértés van 
abban, hogy az egész életen át tartó tanulás nemcsak az egyén 
kibontakozása és foglalkoztathatósága, a gazdaság versenyképessége 
szempontjából fontos, hanem a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelemnek is hatékony eszköze. Az Európai Bizottság 2000-ben 
kiadott memoranduma szerint az egész életen át tartó tanulás 
szempontjából nélkülözhetetlen a jó minőségű alapoktatás, melyet 
kora gyermekkortól mindenki számára biztosítani kell (Harangi 
2009). 
 
Kertesi-Varga (2005) kutatásai szerint a magyar iskolarendszer 
folyamatosan termeli újra a tartós munkanélküliség utánpótlását, az 
alacsony iskolázottságú népességet. Az első PISA-felmérés azt 
jelezte, hogy a magyar iskolarendszerben a tanulók szociális 
helyzetében nagyok az iskolák közötti különbségek. A 2015-ös 
PISA-mérés szerint erős maradt a tanulók teljesítményének 
társadalmi meghatározottsága, szoros a családok társadalmi-
gazdasági helyzete és a tanulók tanulmányi teljesítménye közötti 
összefüggés (Ostorics és munkatársai 2016). Az iskolarendszer 
működési mechanizmusa eltorlaszolja az utat a kevésbé iskolázott 
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szülők gyermekeinek társadalmi felemelkedése előtt. Ez előrevetíti a 
foglalkoztatási gondokat és a társadalmi beilleszkedési zavarokat.  
Napjainkra az oktatás legfontosabb feladatai közé tartozik a 
társadalomban meglévő gazdasági, területi, etnikai és kulturális 
különbségekből adódó egyenlőtlenségek csökkentése és az oktatás 
méltányosságának növelése. Az esélyteremtés célja a hátrányos 
helyzetű rétegek társadalmi és munkaerőpiaci esélyeinek növelése. 
(Radó 2007). 
Az utóbbi évtized oktatáspolitikájának jellemző vonulata az 
úgynevezett egész napos iskola koncepciójának megjelenése. Darvas 
- Kende (2010) szerint az egész napos iskola a hátrányok 
leküzdésének, az esélyegyenlőség növelésének egyik eszköze. A 
szerzők hangsúlyozzák azt, hogy az egész napos iskola hatékonysága 
a belső tartalmától és a minőségétől függ. Egyes európai 
országokban már évtizedek óta egész napos oktatásban vesznek részt 
a gyerekek, míg más országokban éppen a „PISA-sokk” hatására 
döntöttek a komplex ellátást nyújtó intézmények létrehozása mellett. 
Az egész napos iskolai oktatásszervezés eredményességének 
kutatása elindult, de még nincs egyértelmű válasz arra, hogy a 
minőségi tanórai és szabadidős foglalkozásokkal működő egész 
napos iskola alkalmas-e a nevelés és az oktatás hatékonyabbá 
tételére, és mennyire segíti elő az esélyegyenlőség növekedését. 
 
Magyarországon régi hagyományai vannak a tanórán kívüli, de még 
iskolai keretek között szervezett foglalkozásoknak, amelyek 
leggyakoribb formái a szülői kérés és fenntartói engedély alapján 
szervezett napközi és tanulószoba. A köznevelési törvény 2013. 
szeptember 1-jétől új fogalomként vezette be az egész napos iskolát, 
mint választható oktatásszervezési formát és a köznevelési 
intézmények számára kötelező nyitva tartást ír elő, délután tizenhat 
vagy tizenhét óráig.  
A kezdeti elképzelésem szerint a magyar közoktatásban működő 
„egész napos iskolai jó gyakorlatokat” terveztem felkutatni és 
megvizsgálni egy későbbi esetleges egész napos iskola fejlesztés 
szempontjából. Azonban 2011-ben az egész napos iskola belekerült a 
köznevelési törvény koncepciójába, mint bevezetni tervezett 
oktatásszervezési forma. A legtöbb vitát és a legnagyobb 
sajtóvisszhangot kiváltó módosítássá vált. A törvényi változások 
miatt átterveztem a kutatást, igazodva az egész napos iskola és az 
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egész nap nyitva tartó iskola bevezetéséhez. Emiatt a dolgozatban 
két alapfogalmat használok, az egész napos iskola mellett megjelenik 
az egész nap nyitva tartó iskola fogalma is.  
 
Magyarországon az egész napos és az egész nap nyitva tartó iskola 
bevezetése illeszkedik ahhoz a nemzetközi szinten zajló 
folyamathoz, melynek keretében számos országban az iskolában 
töltött időt meghosszabbítják, és a tanórákon túl egyéb programokat 
kínálnak a délután folyamán.  
Farbman (2015) kutatásai szerint a meghosszabbított iskolaidő még 
kevés, a jól teljesítő iskolák nem csak attól jók, hogy több órában 
működnek, hanem attól, hogy a működésükbe olyan módszereket, 
technikákat építenek be melynek segítségével az idő jól használható 
fel. Az iskolában töltött többletidő és a tanulók jobb eredményei 
között azoknál a tanulóknál mutatható ki szoros kapcsolat, ahol a 
tanulóknak az iskolán kívül nincs lehetőségük tanulásra.  
 

2. A követett módszertan 
 
2.1. A kutatás célja 
 
Feltáró-, értékelő kutatásom fókuszában az egész napos iskola, és az 
egész nap nyitva tartó iskola szociálpolitikai szempontú vizsgálata 
áll. Kutatásom célja az egész napos iskola illetve az egész nap nyitva 
tartó iskola magyarországi működésének elemzése, a kudarcok 
körülményeinek, okainak feltárása. Annak megállapítása, hogy a 
hazai rendszer mennyiben felel meg, ill. mennyire tér el attól, amit 
valóban egész napos iskolának nevezünk (tehát az egész napos iskola 
szakirodalomban meghatározott, ill. külföldön jól működő példáihoz 
képest). Célom továbbá, hogy az egész napos iskola bevezetésének 
mint közpolitikai beavatkozásnak a hatásait, eredményeit, kudarcait 
is megvizsgáljam. Ilyen értelemben a kutatásom hatásvizsgálatnak is 
tekinthető, de korlátai és módszerei miatt mégsem klasszikus 
hatásvizsgálat. Ezzel együtt a kutatásom igyekszik föltárni az 
intézkedés hatásait és következményeit, azt, hogy milyen okok 
állnak a kudarcok hátterében, és mi kellene ahhoz, hogy jól 
működjön a rendszer.  
Hipotézisem szerint az egész napos iskola elmúlt évekbeli hazai 
története közpolitikai kudarcként írható le; az egész napos iskola 
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hátrányos helyzetű gyerekeket támogató, esélykiegyenlítő jellege 
nem jellemzi a hazai próbálkozásokat; az egész napos iskolával 
összefüggő oktatásszervezési, szakmai-módszertani fejlesztések az 
általános iskolák kisebb hányadában érvényesülnek; és a 
megvalósító intézmények működésében esetlegesen jelennek meg az 
oktatásszervezési mód elvárt, az eredeti célok (esélykiegyenlítés, 
tanulási kudarcok csökkentése) megvalósításához szükséges elemek.  
 
Kutatásom alapvetően annak vizsgálatára irányul, hogy 
- mi jellemzi az egész napos iskola hazai megjelenésének és törvényi 
szabályozásának folyamatát, az erre irányuló törvényi kereteket és 
azok megvalósulását, 
- mennyiben jelenik meg ebben a folyamatban az iskolai pályafutás 
esélyeinek, azok kiegyenlítésének szempontja, a kedvezőtlen 
helyzetű gyerekcsoportok célzott támogatása. 
 
2.2.  A kutatás szerkezete és módszerei 
 
A dolgozatban a kvalitatív szemlélet a meghatározó, mely nem 
kizárólagosságot jelent, hanem elsődlegességet. Kutatásom 
módszertani eszközei vegyesek, kvalitatív és kvantitatív módszereket 
egyaránt használok. A kutatás szerkezetének megfelelően, a 
vizsgálati szintekhez igazodva választottam meg a kutatás 
módszereit. A makroszintű vizsgálatot az általános iskolák 
statisztikai adatainak elemzése és országban működő egész napos 
iskolák 15 százalékát felölelő kérdőíves kutatás jelenti. Az egész 
napos, illetve az egész nap nyitva tartó iskolák helyi szintű 
működését öt helyszínen, öt esettanulmány keretében vizsgálom. Az 
esettanulmányok elsősorban strukturált interjúkra, kisebb mértékben 
statisztikai adatok, iskolai dokumentumok másodelemzésére és saját 
kismintás kérdőíves felmérésre épülnek. Az első esettanulmány egy 
észak-magyarországi középvárosban vizsgálja a bevezetés 
körülményeit. A további négy esettanulmány azonos 
szempontrendszer mentén, négy különböző iskolában tárja fel a 
működő gyakorlatok részletes jellemzőit. 
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1. számú ábra - A kutatás szerkezetének vázrajza 
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2.3.  A közpolitikai beavatkozások vizsgálata  
 
Gajduschek (2016) alapján a közpolitikai beavatkozás valamilyen 
társadalmi igényre, problémára reagál, ennek a kezelését célozza 
meg, magába foglalja a célok és az azokat szolgáló eszközök 
legpontosabb maghatározását, illetve a döntés megvalósítását, 
megszervezését is. Hajnal (2008) szerint a közpolitika a kormányzati 
célokhoz kapcsolódó cselekvést, politikai döntéseket és azok 
megvalósítását célzó tevékenységet jelenti.  
Gajduschek és a Hajnal ismérveiből kiindulva az egész napos iskola 
bevezetését célzó kormányzati intézkedés közpolitikai 
beavatkozásnak tekinthető. Ugyanakkor lényegi jellegzetesség, hogy 
ehhez a beavatkozáshoz külön forrásokat és eszközöket nem rendelt 
a kormányzat, az intézkedés csak a köznevelési törvényben jelent 
meg. Ez önmagában kérdésessé teszi a vizsgált közpolitikai 
beavatkozás sikerességét, illetve a tényleges kormányzati politikai 
szándékot, elkötelezettséget.  

 
3. Az új eredmények 

 
Mindezekből kiindulva a kutatási kérdésekre adott válaszok.  
 
1.) Van-e az egész napos iskolának a hazai pedagógiában egységes 
definíciója? A jogszabályban megfogalmazott egész napos iskola 
fogalom, a szakirodalomban és a pedagógusok körében használt 
egész napos iskola fogalom mennyiben fedi egymást? 

Az „egész napos iskola” bevezetésével nemcsak az iskolában töltött 
idő lesz hosszabb, hanem az oktatásszervezési forma koncepciójában 
más, az iskola funkcióit tágabban értelmezi, mint jelen dolgozatban 
az „egész nap nyitva tartó iskola” kifejezéssel megkülönböztetett 
oktatásszervezési forma. 
Az egész nap nyitva tartó iskolában a nevelés-oktatás félnapos 
oktatásszervezés szerint zajlik. A köznevelési törvény szerint délután 
folyamán ezeknek az iskolának is nyitva kell tartani, és lehetőséget 
kell biztosítania arra, hogy a gyerekek egyéb foglalkozásokon 
vegyenek részt az iskola szervezésében érdeklődésüknek és az 
iskolai kínálatnak megfelelően. Az iskolából a tanórákat követően 
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már csak a szülő kérelmére, az intézményvezető engedélyével 
mehetnek haza a gyerekek.   
Kutatómunkám során, az iskolákkal a kapcsolatfelvétel idején azt 
figyeltem meg, hogy tisztázni szükséges azt, hogy melyik 
oktatásszervezési formáról beszélgetünk, az egész napos iskola 
fogalom használata nem volt elegendő a megkülönböztetéshez. A 
köznevelési törvény és ezzel együtt a délutáni tizenhat óráig történő 
bent tartózkodás bevezetése óta bizonytalanság van a pedagógus 
szakmában. Kivételt ez alól azoknak az intézményeknek a 
munkatársai, akik ezzel foglalkoztak, vagy szakmai munkájuk során 
érintettek voltak a korábban lezajlott fejlesztési pályázatban.  
 
A köznevelési törvény értelmező rendelkezése az egész napos iskolát 
egyrészt iskolaszervezési formának nevezi, ahol a tanórai és egyéb 
foglalkozásokat egyenletesen szétosztva szervezik, másrészt az egész 
napos iskolai nevelés-oktatás működés és feltételrendszerének 
szabályozását az ágazatért felelős miniszter hatáskörébe utalja. A 
Kormányrendelet fogalmazza meg az egész napos oktatásra 
vonatkozó program kidolgozásának szükségességét. 
A szakirodalom az egész napos nevelést gyűjtőfogalomnak tekinti, 
beemeli a különféle időbeosztás szerint működő iskolákat. Az itt 
megfogalmazott definíciók a mindennapi élethez hasonlóan több 
oldalról közelítik meg az egész napos iskolát, emiatt szükség van a 
fogalmak tisztázására. 
A gyakorló pedagógusok egy része az iskolaotthonos oktatással 
teljes mértékben azonosítják az egész napos iskolai nevelés-oktatást, 
mások csak előzményének tekintik. 
Az interjúk azt a feltételezésemet erősítették meg, hogy a törvényt 
végrehajtó intézményvezetők és helyetteseik sem voltak tisztában az 
új fogalmakkal és tartalmakkal, valamint a bevezetni tervezett iskolai 
időkeret adta lehetőségekkel és teendőkkel. 
Magyarországon az egész napos iskola fogalom körüli 
bizonytalanságot tovább fokozta az, hogy az egy időben bevezetett 
egész napos iskola és az egész nap nyitva tartó iskola időkerete 
ugyanaz, csupán a bevezetését szabályozó EMMI-rendeletben 
vannak olyan tartalmi elemek, amelyek csak az egész napos iskolára 
jellemzőek. Az is nehézséget okoz, hogy nincsenek olyan ismérvek, 
amelyek a minimumot határozzák meg. Emiatt nehéz megmondani, 
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hogy pontosan melyik oktatásszervezési forma tekinthető egész 
napos iskolának.  
Az uniós fejlesztési pályázatban Varga és munkatársai (2015) két 
lehetséges egész napos iskola-modellt neveztek meg. Ez alapján 
egyértelműsíthető a szakma számára is, hogy az egész napos iskola 
nem azon múlik, hogy a tanórák és az egyéb foglalkozások egy nap 
folyamán egymást váltva vagy egymás után vannak-e megtartva.   
Ebben az értelemben tehát nem az a kérdés, hogy az iskolában a 
tanórai és az egyéb foglalkozásokat milyen sorrendben szervezik 
meg, hogy délelőtt tanóra, délután tanórán kívüli foglalkozás és a 
tanulás vagy a tanórák és az egyéb foglalkozások váltják egymást, 
hanem az, hogy miként tekintenek az iskolák az ott tanuló gyerekre 
és a tanulási folyamatra, hogyan értelmezik az iskola funkcióját.    
 
2.) A statisztikai adatok szerint egész napos iskolai program szerint 
működő iskolák milyen módon teljesítik a törvényben 
megfogalmazott egész napos iskola feltételeket, és milyen arányban 
jellemzi az iskolákat a szűken értelmezett oktatási-nevelési 
feladatokon túlmutató szerepvállalás?  

 
A 2017/2018. tanévben Magyarországon az általános iskolai oktatást 
folytató feladatellátási helyek közel egynegyede működött 
valamilyen mértékben egész napos iskolai programmal, míg az ilyen 
program szerint tanuló gyerekek az éves tanulói létszám 12 
százaléka. Az egész napos iskolák programját feltérképező kérdőív 
alapján az országban működő egész napos iskolák 15 százalékáról 
rendelkezem nem reprezentatív, de a programot részleteiben 
bemutató információkkal. A visszaérkezett adatok alapján az 
rajzolódik ki, hogy az egész napos iskolai programmal működő 
intézmények fele kistelepüléseken, falvakban és kisközségekben 
található, a települések további 14 százaléka 10.000 fő alatti 
nagyközség vagy kisváros. A mintába bekerült egész napos iskolai 
program szerint nevelő-oktató intézmények csupán egyharmada 
működik nagyobb városokban, megyeszékhelyen vagy a fővárosban.  
A magas arányban egész napos kistelepülési, kisiskolákra jellemző 
az, hogy minél kisebb tanulólétszámú iskoláról van szó (150 tanuló 
alatti a negyede), annál több tanuló tanul egész napos program 
szerint. A hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos 
nevelési igényű tanulók aránya ezekben az intézményekben jóval 
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magasabb, mint az országos átlag, vagy ahol alacsonyabb arányban 
van egész napos oktatás, vagy nincs is ilyen oktatásszervezés az 
intézményben.   
Ha azt vizsgáljuk, hogy az egyes feladatellátási helyen az egész 
napos iskolai programba bevont tanulók aránya hogy alakul, akkor 
azt látjuk, hogy a leggyakoribb megoldás az, hogy a tanulók 25,1-50 
százalékát vonják be az egész napos iskolai programokba, ami 
leginkább a teljes alsó tagozatot vagy annak nagyobb részét jelenti. 
A kérdőívet visszaküldő intézmények csupán 20 százalékában van 
jelen az egész napos iskolai nevelés-oktatás a felső tagozaton is. A 
teljes felső tagozaton még ennél is kevesebb, a visszaküldő 
intézmények 15 százalékában folyik egész napos iskolai oktatás.  
Az egész napos iskoláként működő intézmények nagy részében (90 
százalék fölött) van tehetséggondozás, felzárkóztatás, 
segítségnyújtás a tanuláshoz és a házi feladat elkészítéséhez. 
Figyelembe veszik a tanulók arányos terhelését, a tanórák és egyéb 
foglalkozások a nap folyamán el vannak osztva, és ehhez szorosan 
kapcsolódva már nem a hagyományos osztálytanítós és napközis 
nevelő-rendszer működik, hanem mindkét tanító tanít tantárgyakat, 
és egyéb foglalkozásokat is vezet. Az egész naposként működő 
iskolák 80-90 százalékában teremtették meg a feltéteket a tanszerek 
iskolai tárolásához, nem adnak házi feladatot otthonra, biztosítják a 
pihenés és kikapcsolódás lehetőségét, továbbá szakköri és egyéb 
foglalkozásokat szerveznek a rendelkezésre álló szabadidőben. 
Aggályos azonban az, hogy csak az iskolák 54 százaléka rendelkezik 
az egész napos iskolai programra is kidolgozott nevelési-oktatási 
programmal. Az egész napos iskolák magas arányban (70 százalék) 
adnak felmentést a tanulóknak a délutáni foglalkozások alól a szülők 
kérelmére, annak ellenére, hogy ebben az iskolaszervezési formában 
a köznevelési törvény erre nem ad lehetőséget. Az egész napos 
iskolák többségében előzetesen iskolaotthonos oktatás működött, azt 
fejlesztették tovább egész napos formává. Az egész napos forma 
előnyei között legnagyobb gyakorisággal kiemelkedik a hátrányos 
helyzetű gyerekekkel való hatékonyabb foglalkozás lehetősége 
(ötből 4 válaszadónál), hasonló gyakorisággal jelenik meg a 
válaszokban a szülőkkel való jobb kapcsolat, valamint a gyerekek 
jobb, mélyebb ismerete. És amellett, hogy a tanárok a válaszok 
alapján szeretik ezt a tanulásszervezési formát, a negatív hatások 
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közül leggyakrabban a pedagógusok fokozott fáradtságát jelölték 
meg (25 iskola). 
 
3.) A nem egész napos program szerint működő iskolák hogyan 
alkalmazkodtak az új időkeret adta kötelezettségekhez. A 
megnövekedett iskolában töltött időt mire használják fel? Hogyan 
alakult át az általános iskolák délutáni kínálata a köznevelési 
törvényben megfogalmazott kötelezően szervezendő délutáni iskolai 
programok hatására? Mennyire vannak jelen az egész napos iskola 
elemei a nem egész naposként működő iskolákban? 

2013. szeptember 1-jétől az általános iskolai tanulók heti 
foglalkozási időkerete kibővült, az iskoláknak kötelező délutánra 
egyéb foglalkozásokat szervezniük. A tanulóknak részt kell venniük 
ezeken a foglalkozásokon, azonban a szülő indokolt kérelmére a 
tanulót fel lehet menteni az egyéb foglalkozások alól. 
Az észak-magyarországi középvárosban több éven keresztül 
folytatott vizsgálat keretében készült interjúk tapasztalata arra utal, 
hogy az iskolák eltérő stratégiákat alkalmaztak a törvényi 
változásokra válaszolva. A tapasztalatokat összegezve, a korábban 
általam feltételezett előfutár-, alkalmazkodó- és várakozó iskola-
modellek alkalmazhatóak voltak a vizsgált város általános iskoláira 
(Németh 2019).  
Egy-egy típuson belül a törvényi változásokra válaszul kialakított 
iskolai stratégiák hasonlóak voltak. Az előfutár iskolákban az volt a 
jellemző, hogy az iskolaotthonos hagyományra építettek, és ezt az 
egész napos nevelés-oktatás bevezetése után is folytatják, a törvényi 
előírások hatására nem alakították át lényegesen az intézmény életét. 
A koncepció többnyire az volt, hogy igyekeznek figyelni a 
gyermekek igényeire, és önálló tanulást is szerveztek az iskolában. 
Azokat az iskolákat ahol nem volt korábban iskolaotthonos oktatás, 
de a törvényi előírásoknak igyekeztek megfelelni, és az új 
időkeretüket úgy beosztani, hogy azt tartalommal is megtöltsék, 
alkalmazkodó iskolának neveztem el. Ezek az intézmények 
változtattak legtöbbet az oktatásszervezésen a törvény hatására. Nőtt 
a délutánokat az iskolában töltő tanulók száma, sokkal több és 
változatosabb délutáni foglalkozásokat szerveztek, mint korábban. 
Tudatosabban figyelnek a gyerekek szükségleteire, olyanokra is, 
amelyek esetleg eddig nem voltak fontosak. A harmadik típusba, a 
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várakozó iskolák közé azokat az intézményeket soroltam, ahol csak 
annyit módosítottak az oktatásszervezésen, amennyit a törvény 
kötelezővé tett, és nem is készültek arra, hogy lényeges változást 
vezessenek be, a délutáni foglalkozások alóli felmentést minden 
szülői kérésre megadták. Előfordult az is, hogy egyes iskolákban a 
csoportlétszámok megnőttek felső tagozaton, de áttörést a délutáni 
foglalkozások tekintetében egyik várakozó iskola sem ért el.  
A pedagógusok szemléletváltása, a tárgyi feltételek biztosítása az 
általános iskolákban nem egységes szemlélet alapján, hanem 
többnyire az iskola eddigi hagyományaira építve történt meg, vagy 
nem is történt változás. A kötelező iskolai nyitva tartást a 
pedagógusok, a szülők kisebb része élte meg lehetőségként, nagyobb 
részük teljesítendő kötelezettséget látott benne. Mindhárom 
iskolatípusban általános tapasztalatom volt az, hogy legyen szó 
tehetséggondozásról vagy korrepetálásról az iskolában 
„órakeretben”, „tanár”, „tanuló”, „tananyag” fogalmakban 
gondolkodnak.  
A város általános iskoláiban a délutáni foglalkozások tekintetében 
nincs áttörés. Aki nem akarja a délutánt az iskolában tölteni, 
felmentést kér, és a tanórák után elmegy. A város iskoláiban 
megmaradt az a megoldás is, hogy bár az intézményekben van 
délutáni elfoglaltság, azonban díjfizetés ellenében.   
A 2016/2017. tanévben felvett interjúk készítése során azt 
tapasztaltam, hogy az iskolák már nem akarják kikényszeríteni az 
egész napos benntartózkodást, inkább a szülők döntésére bízzák és 
csak azoknak a gyerekeknek szerveznek programot, akik ezt 
igénylik.   
Az interjúk készítése során az volt a tapasztalatom, hogy a 
„kötelező” kifejezés ellentétes hatást váltott ki. A város iskoláiban a 
délutáni benntartózkodás statisztikai adatait összehasonlítva az derült 
ki, hogy ebben a városban minden intézkedés ellenére a délután bent 
maradó gyerekek aránya csökkent. Ha települési szinten a 
2010/2011. tanévben délután az iskolában maradók számát 
összehasonlítjuk a 2016/2017. tanév délutáni programokon résztvevő 
tanulók számával, akkor az országos tendenciával ellentétesen, a 
délutáni programokon a tanulók számának csökkenést tapasztaljuk. 
Ha a települési szintű adatokat az országos szintűekkel hasonlítjuk 
össze, akkor az látható, hogy az egész nap nyitva tartó iskola 
bevezetése előtt ebben a városban 17,5 százalékkal volt magasabb az 
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iskolában maradók aránya az országos átlagnál. Az eddig választható 
és szülői kérésre szervezett délutáni foglalkozások és iskolai 
felügyelet a kötelezővé válást követően a tanulók részvételének 
csökkenését hozta.  
A jelenlegi változás formális, „kötelező” megvalósulása még nem 
tükrözi a tartalmi „lehetőség” felé történő elmozdulást.   
 
4.) Hogyan valósulnak meg az egész napos iskolákkal szemben 
támasztott szakmai elvárások a mindennapi gyakorlatban?   Milyen 
oktatásszervezési eljárást alkalmaznak ezek az iskolák? Hogyan 
viszonyulnak a pedagógusok a hátrányos helyzetű tanulókhoz? Az 
egész napos iskolák milyen mértékben nyújtanak különböző 
szolgáltatásokat (szociális szolgáltatások, nyelvoktatás, informatikai 
tudás, személyes konzultáció, együttműködés a szülőkkel)?  

Az egész napos iskolai nevelés-oktatás napi gyakorlatát négy 
esettanulmányban mutattam be, melyben fontos szempont volt az 
iskolaotthonos múlt, ami az iskolai szemléletet, pedagógiai 
gyakorlatot és az iskolában tanító pedagógusok módszertani 
kultúráját is meghatározza. Az uniós pályázat keretében folyó egész 
napos iskolai fejlesztésben (ENI-fejlesztés) való részvétel és a 
pályázatban végzett munka sok új értékes módszert, eljárást és ötletet 
vitt be az intézmények pedagógiai gyakorlatába, vagy az ottani 
pedagógiai gyakorlatot vitte ki a köztudatba. Az egyik fejlesztésben 
részt vevő intézmény (Esettanulmány/3/) a pályázat keretében az 
iskolában korábban használt módszereket és jó gyakorlatokat 
dolgozta át ENI-modellbe, modulok és egyéb foglalkozások 
formájában. Az intézményvezető célja az volt, hogy azt a fejlesztést, 
amelyet korábban az intézményben megvalósított, bevigye a 
köznevelés keretei közé. Az intézményben szerzett tapasztalatok 
egyediek abból a szempontból, hogy az egész napos iskola fejlesztési 
folyamatának aktív résztvevői voltak nemcsak alsó, hanem felső 
tagozaton is. Továbbá az iskola funkciójának kiterjesztését innovatív 
szemlélettel és a magyar köznevelési rendszerben új módszertani 
eszköztárral valósítják meg a hátrányos helyzetű tanulók integrált 
nevelés-oktatásának érdekében.  
A másik pályázatban részt vevő intézményben (Esettanulmány /1/) a 
fejlesztés, az innováció éppen az ebben való részvétel hatására indult 
meg az iskolában. Az intézményvezető a pályázatban és az egész 
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napos iskolai programban való részvétel céljaként fogalmazta meg 
azt, hogy minden gyerekek az iskolai keretek között férjenek hozzá 
olyan szolgáltatásokhoz, amelyekhez egyébként csak pénzért 
jutnának hozzá. Ebben az intézményben ez kiemelt cél, hiszen az 
iskolába járó gyerekek közül minden ötödik hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű. A harmadik intézmény 
(Esettanulmány/2/) nem vett részt a fejlesztési folyamatban, de a 
vezetője és pedagógusai hisznek abban, hogy az egész napos iskola, 
ha azt jól szervezik, és biztosítottak a szükséges feltételek, akkor a 
tanulmányokban való előrehaladás mellett a tanulók szocializációját 
is segíti. Nevelőtestületi döntésével vezették be az iskolaotthonos 
oktatást 2005-ben, és a köznevelési törvény bevezetését követően 
szintén iskolai döntéssel váltak egész napos iskolává. Az intézmény 
dokumentumaiban jól átgondolt és kidolgozott, az egész napos 
iskolai nevelés-oktatás szervezése, illetve módszertana. Az egész 
napos oktatást olyan környezetben vezették be, ahol jelentős a 
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók aránya. Az intézményben 
alkalmazott módszerek, oktatásszervezési formák pozitív változást 
hoztak az iskola életében, a kompetenciamérések jó 
hátránykompenzáló hatást igazolnak. A negyedik intézményben 
(Esettanulmány /4/), a többihez hasonlóan az iskolaotthonos 
hagyományokra építettek, de itt az angol tagozatos oktatást helyezték 
a középpontba. Egész napos iskolai nevelés-oktatást csak alsó 
tagozaton folytatnak, de két tanítási nyelvű az iskola alsó és felső 
tagozaton egyaránt. Az egész napos oktatásban alkalmazható tanórai 
és egyéb foglalkozások váltakozása arra ad lehetőséget, hogy a 
tagozatos oktatás megszervezhető legyen.  
 
Az oktatási intézményekben folyó nevelő-oktató munkát a 
pedagógiai programjuk határozza meg. Ennek kiemelt szerepe van 
akkor, ha egy új program bevezetéséről van szó. A négy iskola közül 
csak kettő dolgozta ki a saját egész napos iskolai programját, a 
harmadik a miniszter által kiadandó program megjelenésére vár, a 
negyedik intézmény úgy működik egész napos iskolaként, hogy 
pedagógiai programjában nem szerepel az egész napos oktatás.  
Egy másik fontos ismérv az iskolában folyó munka megszervezése, 
az időbeosztás, a tanulás és az egyéb foglalkozások váltakozása, az, 
ahogyan az iskolában töltött időt felhasználják, ahogyan a tanulás 
folyamatát szemlélik és szervezik. Ez a tanulói és tanári 
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erőforrásokkal való gazdálkodást is magában foglalja. A négy iskola 
közül háromban az iskolaotthonból ismert guruló módszert 
alkalmazzák, míg a negyedik iskolában alkalmazott kéttanítós 
modell azt sugallja, hogy az oktatást a tanulói igényekhez hangolják.  
Az egész napos iskolai program szerint működő intézményekben, ha 
nemcsak névleges a program, akkor nincs is szükség házi feladatra, 
és délutánra felmentés a délutáni foglalkozások miatt, a jogszabály 
szerint, nem adható.  
A magas óraszámok, a gyermekek önállósodásának vágya és a 
szülők csökkenő igénye miatt a felső tagozatban alig marad egész 
napos iskolai program szerinti nevelés. Az esettanulmányban 
szereplő négy közül három intézményben is csak 9 és 16 százalék 
között van azoknak a felsősöknek az aránya, akik délután az 
iskolában készülnek fel a másnapi órákra. Mind a négy iskolában 
megoldották a tanszerek tárolását, és nem adnak házi feladatot. Az 
iskolai étkezést is az országos átlag körüli és feletti arányban veszik 
igénybe az esettanulmányokban szereplő iskolák tanulói. Az alsósok 
majdnem teljes mértékben, és a felsősök nagy része is, leginkább 
azok, akik az iskolában maradnak a délután folyamán is. Kivételt 
képeznek azok, akiknek valamilyen speciális étrend, vagy 
ételallergia miatt az iskola nem tud étkezést biztosítani.  
Amiről mindenképpen szót kell ejteni, az egész napos oktatás 
bevezetésével kapcsolatosan, az az iskolák felszereltsége. Az utóbbi 
időben nem változott, úgy tértek át egész napos oktatásba, hogy nem 
történtek meg azok a beruházási programok, amelyek szükségesek 
lettek volna: épületek átalakítása, játszóhelyek, játszószobák, 
játszótér és az egyéb szabadidős tevékenységekhez szükséges 
eszközök, termek biztosítása. A vizsgált intézményekben, a 
többletidőben a pedagógus biztosított. Ezt azért fontos megjegyezni, 
mert egyre több vidéki iskolában nincs elég szakképzett-, gyógy-, 
fejlesztő pedagógus.  
 
A pedagógusok attitűdjét vizsgáló kijelentések összesítése alapján 
elmondható az, hogy az iskola szerepét a szociálisan hátrányos 
helyzetű gyerekek integrációjában nem tartják meghatározónak. A 
család szerepét, a család és az iskola együttműködésének 
szükségességét a nevelés eredményessége érdekében a pedagógusok 
kiemelkedően fontosnak ítélik az iskolai előmenetel tekintetében. 
Tanulmányi és magatartási problémák esetén a szülőkhöz fordulnak, 



17 
 

majdnem minden pedagógus rendszeresen nyújt segítséget a tanórán 
és a hivatalos alkalmakon kívül is a tanulóknak, kapcsolatot tartanak 
az iskolába járó gyerekek családjaival, de a családlátogatás egy 
iskola kivételével nem jellemző. 
A kérdőívek tapasztalatait összefoglalva az állapítható meg, hogy az 
iskolák alsó tagozatán tanító pedagógusok leginkább az 
iskoláztatással kapcsolatos ambíciók hiányában látják a tanulók 
iskolai előrehaladásának akadályozóját.  
 
5.) A szakirodalmi ismérvek alapján a vizsgált intézkedés, mint 
közpolitikai beavatkozás hogyan jellemezhető, mennyiben tekinthető 
sikernek vagy kudarcnak, és milyen tényezők állnak ennek 
hátterében? 

Kutatásom során feltárva az egész napos iskola bevezetésének 
előzményeit és körülményeit, a fogalmi kérdések tisztázatlanságát, a 
nevelési-oktatási program hiányát és azt, hogy pluszforrásokat nem 
rendeltek hozzá, megállapítható, hogy az egész napos iskola esetében 
a közpolitikai kudarc már a bevezetésekor, illetve a bevezetést 
megelőző előkészítés hiányában feltételezhető volt.  
Ellentmondásos volt a témával összefüggő ágazati kommunikáció, 
döntéshozói szinten sem volt egységes a fogalom értelmezése, és a 
törvénymódosítást követően született magyarázatokat is ez a fogalmi 
tisztázatlanság jellemezte. Keveredett az egész napos, és az egész 
nap nyitva tartó iskola fogalma, másrészt az egész napos iskolát 
mind a döntés-előkészítők, mind a szakma egy része az 
iskolaotthonos oktatással tekintette megegyezőnek.  
Az új köznevelési törvény 2011-es elfogadása, illetve annak későbbi 
módosításai során folyamatosan vesztette el a lényegi elemeit az 
egész napos iskola koncepciója, ami egyben az oktatásszervezési 
mód elsődleges célkitűzései mögüli politikai kihátrálást is jelezte.  
Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó a mindennapi 
szóhasználatban „egész napos iskolának” nevezett, de a dolgozatban 
korábban tisztázott „egész nap nyitva tartó iskola” fogalma a 
mindennapi ember számára máig tisztázatlan maradt.  
A köznevelési törvény indokolása szerint a szemlélet változott meg. 
Korábban szülői igény alapján szervezték a délutáni napközit, most 
az iskolának kötelező megszerveznie a délutáni foglalkozásokat a 
tanulók részére. Kötelező, de ha a szülők felmentést kérnek 
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gyermekeik számára, akkor nincs, aki részt vegyen e programokon. 
Az intézményvezetők megítélése szerint nincs érdemi változás a 
délutáni programokban.  
Az első politikai, majd később a szakmai vitákban az egész napos 
iskola bevezetésének indokaként a hátránycsökkentés, 
esélykiegyenlítés hangsúlyosan jelent meg. Ugyanúgy, ahogyan ez a 
célkitűzés jellemzi az ilyen jellegű nemzetközi fejlesztéseket is. A 
témában végzett kutatási eredményeim azonban arra utalnak, hogy 
ez a szempont inkább csupán deklarált célkitűzésként, mintsem 
ehhez kapcsolódó szakmai-módszertani, oktatásszervezési 
kérdésként jelenik meg a hazai fejlesztésekben.  
A kutatás tapasztalatai alapján az egész napos iskola hátrányos 
helyzetű gyerekeket támogató, esélykiegyenlítő jellege nem jellemzi 
a hazai próbálkozásokat. Az Új Katedra (2011) közoktatási hírportál 
szerkesztőségi cikkének szerzője az egész napos iskolát „nagy 
lehetőségnek” nevezte, de megjegyezte, hogy bevezetése sok 
kockázatot is tartalmaz. Az előkészítetlenül elindított egész napos 
iskola hosszú időre hiteltelenné tehet egy humánus, esélyteremtő, 
gyermekközpontú oktatásszervezési formát.  
A KSH oktatási adatainak elemzése is mutatja, hogy a 
jogszabályváltozás nem hozott áttörést. Bár az utóbbi 10 évben 
legnagyobb mértékben az egész nap nyitva tartó iskola 
bevezetésének évében (2013/2014. tanév) emelkedett a legtöbbet 
(3,3 százalékot) a délután az iskolában maradó tanulók aránya, 
megítélésem szerint azonban ez nem tükrözi a délutáni foglalkozások 
választhatóból kötelezővé válását.   
 
Összegezve elmondható, hogy a jogi szabályozás olyan keretet 
hozott létre, amelynek részletes tartalmáról, forrásairól és 
eszközeiről nem rendelkezett. Az egész napos iskola bevezetésének 
indoka a hátránycsökkentés és esélykiegyenlítés volt, ahogy ez a 
célkitűzés jellemezte a nemzetközi fejlesztéseket is. Kutatási 
eredményeim arra utalnak, hogy ez a szempont csupán deklarált 
célkitűzésként jelent meg a hazai köznevelés rendszerében. 
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