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Bevezetés 
Értekezésemben a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét célzó 

pedagógiai gyakorlatokkal és az ehhez kapcsolható pedagógusi gondolkodás 
vizsgálatával foglalkozom. Nem volt megkerülhető munkámban a pedagógiai 
gyakorlatok kontextusba helyezése, s még azt megelőzően magának a hátrányos 
helyzetnek a többszempontú elemzése a társadalomban és az oktatásban. Ez 
utóbbi rávilágított arra, hogy az egyenlőtlenségek társadalmi alrendszerek hatá-
rain átnyúlóan összefüggésben állnak és erősítik egymást. Közben láthatóvá 
vált, hogy a nagyobb egyenlőtlenségek rontják az oktatási rendszer teljesítmé-
nyét, ami szükségtelen mértékű veszteségekhez vezethet. 

A pedagógiai kontextusba helyezés megmutatta azokat a paradigmákat, 
amelyekben különböző módokon és mértékben szerepel az oktatási egyenlőtlen-
ségek csökkentése. Minden paradigmában kulcsfontosságú a pedagógiai gyakor-
lat, melynek konkrét működése intézményi szinten vizsgálható. Ugyan a peda-
gógiai gyakorlatok jelentősen különbözhetnek egymástól, de mindet meghatá-
rozzák az intézményi, szervezeti tényezők és a működtetett pedagógusi kompe-
tenciák. Ezek alapján írhatók le azok a pedagógiai gyakorlatok, amelyek vagy a 
tanárt vagy a tanulót állítják a középpontba. Ez a nem csekély különbség lénye-
gében pedagógiai kulturális különbséget fejez ki. A kérdés az lehetett, hogy 
vajon milyen ’eredménytermelő’ hatékonysággal rendelkeznek ezek a gyakorlati 
pedagógiák. 

Az iskolai eredményességvizsgálatok legfőbb tanulsága az volt kutatásom 
számára, hogy a hagyományos tanárcentrikus pedagógiától eltérő, 
gyermekcentrikus (másként tanulócentrikus) pedagógiát előnyben részesítő és 
megvalósítani igyekvő iskolák eredményesebbek az oktatásban. Ez egyben azt 
is jelenti, hogy az itt tanuló hátrányos helyzetű gyerekek is sikeresebbek az 
iskolában. A hátrányos helyzetű tanuló sikerét is az intézményi-szervezeti té-
nyezők által befolyásolt pedagógiai gyakorlat állítja elő. A pedagógiai gyakorlat 
leírható úgy, mint a pedagógus által működtetett eszközrendszer; legközvetle-
nebbül a módszertani elemek és az értékelés, továbbá a szakmai együttműködés 
és önfejlesztés, valamint a tanulói kompetenciafejlesztés speciális területei. A 
pedagógiai gyakorlat fenti kiterjesztett értelmezése egyben jelöli a „hefopos 
innovációk” főbb célterületeit is, melynek vizsgálata kutatási célkitűzéseim 
között szerepel. 
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A kutatás célkitűzése 
Kutatásom célkitűzése annak feltérképezése, hogy a központilag a Humán-

erőforrás - fejlesztési Operatív Program keretében a jelentős anyagi és a humán-
erőforrást érintő fejlesztésekkel, magas óraszámú intenzív továbbképzésekkel 
megtámogatott, illetve az ebben a támogatásban nem részesülő, egyéb pedagó-
giai innovációkat folytató intézményekben, mennyiben alakul másképpen a 
pedagógusok gondolkodása és gyakorlata néhány fontos területen. Ilyen terüle-
tek: a pályával, a pedagógiai eszközrendszerrel, a hátrányos helyzetű és roma 
tanulókkal, az integrációval és szegregációval, a jelentősebb pedagógiai prob-
lémákkal, működtetett kompetenciáikkal kapcsolatos gondolkodás és gyakorlat. 
Cél továbbá annak vizsgálata, hogy az átalakuló pedagógiai eszközrendszer 
működtetésével eredményesebb lehet-e a hátrányos helyzetű és a roma tanulók 
oktatása az egyes iskolákban a mért kompetencia területeken, és a későbbi jobb 
munkaerőpiaci esélyt megjelenítő, érettségit elérhetővé tevő képzésekbe történő 
bekerülés arányaiban. 

A gyerekek aktivitására, cselekedtetésére, felfedező tevékenységére és 
együttműködésére építő tanítási - tanulási módszerek és stratégiák alkalmazásá-
val, a gyerekek társadalmi és kulturális jellemzőire építő pedagógiával, valamint 
a pedagógus kiterjesztett szerepértelmezésével és működtetett kompetenciáival a 
„hagyományos” pedagógiai kultúrától eltérő pedagógiai kultúra írható le, amit 
inkább nevezhetünk tanulócentrikusnak. A „hagyományos” pedagógiai kultúra a 
korábbi pedagógiai gyakorlatra vonatkozó kutatások alapján rekonstruálható, 
jellemzői jól megragadhatók. (Falus 2001; M Nádasi 2001; Nahalka 1999; 
Golnhofer – Szekszárdi 2003; Szekszárdi 2006) Eszközrendszere szegényes, 
főként a módszertani elemek, tanítási stratégiák és az értékelés tekintetében. 
Kevéssé alkalmazkodik a tanulók kognitív sajátosságaihoz és szociokulturális 
jellemzőihez. Az esélynyújtás kompenzatorikus keretek között valósul meg, a 
cél a felzárkóztatás. A pedagógus gyakran magányosan küzd, szakmailag elszi-
getelt. A szülők bevonása a nevelési folyamatokba, illetve a szülői kultúra meg-
jelenése a curriculumhoz kapcsolhatóan, nem jellemző. A szakmai szerepfelfo-
gás elsősorban a szaktanársághoz kötődik. Ezt a pedagógiai kultúrát inkább 
nevezhetjük tanárcentrikusnak. 

A hagyományostól eltérő pedagógiai kultúrákat legtöbbször és legtisztáb-
ban a reformpedagógiai gyökérrel rendelkező alapítványi vagy magániskolák 
működésében figyelhetjük meg. A szakirodalomban gyakran alternatív pedagó-
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giai programokként, vagy a hátrányos helyzetűek és romák oktatásával össze-
függésben modellprogramokként kerülnek említésre (Torgyik 2004). A létező 
sokféle változat közös jellemzője a differenciált oktatás, az értékelés új formái 
(szöveges értékelés, osztályzat nélküli értékelés) és értelmezése (segítségadás a 
fejlődéshez), továbbá az olyan alapértékek, mint a gyermekközpontúság, a sze-
mélyiségfejlesztés és a képességek fejlesztésének hangsúlyozása. Fontos jellem-
zőjük az is, hogy a közoktatás egyéb intézményeinek pedagógiai innovációihoz 
szolgáltatnak tartalmakat. (Golnhofer – Szekszárdi 2003) 

Az iskolai pedagógiai kultúra átalakulását feltehetően elősegítve, azt min-
denképpen megcélozva, országos szinten innovációs folyamatok indultak el az 
utóbbi hat évben, jelentős pályázati forrásokkal támogatva az innovációra vál-
lalkozó intézményeket. Ezek a folyamatok jól láthatók az Nemzeti Fejlesztési 
Terv I. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1.1 és 3.1.1 intézkedése-
ihez kapcsolódó központi és az intézmények részére meghirdetett pályázati 
programok kiírásában, mely pályázatok a hátrányos helyzetű és a roma tanulók 
integrációs oktatását, illetve a kompetencia alapú oktatás bevezetését szolgálták 
a közoktatásban pedagógiai innovációk támogatásával. A pedagógiai kultúra 
átalakításának fő területe az innovációs folyamatokban a pedagógiai eszköz-
rendszer és szemléletmód megújítása, a pályázati programokon keresztül. Ez 
egyrészt az IPR – a hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-
kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere –, másrészt pedig a kompe-
tencia alapú oktatás intézményi bevezetésével (a központi program keretében 
elkészült komplex programcsomagok, modulok, felhasználásával) valósul meg. 
A pedagógiai eszközrendszer megújítása lényegében a következő területekre 
terjed ki a két intézkedéshez kapcsolódóan: 

tanulói kompetenciák fejlesztése (önálló tanulás, eszközjellegű kompe-
tenciák, szociális kompetenciák, pályaorientáció, továbbtanulásra felké-
szítő program, matematikai - logikai, életpálya-építési, IKT, szövegértés 
- szövegalkotás, idegen nyelv, multikulturális tartalmak) 

pedagógusi kompetenciák fejlesztése (tanári együttműködés fejlesztése - 
esetmegbeszélés, hospitálás, fórum, önismeret, személyiségfejlesztés, 
multikulturális tartalmak - interkulturális nevelés, óvoda-iskola átmenet 
támogatása) 
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integrációt segítő extracurriculáris programok (patrónusi, tutori rend-
szer, civil programmal való együttműködés, művészeti körök) 

értékelés (kompetencia alapú értékelési rendszer, osztályzat nélküli érté-
kelés, szöveges értékelés) 

módszertani elemek (differenciálás, kooperatív tanulásszervezés, pro-
jektmódszer, projektpedagógia, epochális oktatás, alternatív pedagógiai 
módszerek, drámapedagógia) 

Kiindulásként független változóként kezelem a kutatásban azokat a Hu-
mánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 2.1.1 és 3.1.1 központi 
programokhoz tartozó elnyert pályázatokon való részvételt, melynek értéke: 
részt vett, nem vett részt. A pályázatok valamelyikében résztvevő intézmények 
(„hefopos” csoport) jelentősen támogatott iskolai pedagógiai innovációkba kap-
csolódtak be. Ezek az innovációk céljaiknál és tartalmaiknál fogva változásokat 
generálhatnak a pedagógiai eszközrendszerben és pedagógusi kompetenciákban. 
Függő változóként jönnek szóba például az eredményesség, az eszközrendszer 
és a kompetenciák változói. A pedagógiai eszközrendszerben bekövetkező vál-
tozások a hagyományos pedagógiai kultúrától való eltávolodást jelzik. A ha-
gyományos pedagógiai kultúrától való eltávolodást az eszközrendszerben bekö-
vetkező változásokon túl mutatja az is, ahogyan a pedagógusok saját működte-
tett kompetenciáikat látják, szakmai szerepeiket értelmezik, egyszóval ahogyan 
gondolkodnak. Alapvetésem az, hogy a kutatás igazolni fogja a „hefopos” cso-
port jelentősebb eltávolodását a hagyományos tanárcentrikus pedagógiai kultú-
rától, továbbá azt is, hogy ez a csoport eredményesebb oktatást valósít meg. – 
Ez pedig több esélyt adhat a hátrányos helyzetű tanulóknak is. 

A kutatás hipotézisei 
A kutatás hipotéziseit az arab számokkal jelölt pontok alatt fogalmazom 

meg. Az egyes hipotéziseket néhol tágabb kontextusban vezetem be, ám ezeket 
a szövegeket nem tekintem a hipotézis részének. A kontextussal összefüggésben 
a hipotézisek két állítást is tartalmaznak. Ezek igazolására vagy cáfolatára a 
kutatási eredményeket összegző részben térek vissza. 

A „hefopos” iskolák nagyobb eredményessége kimutatható, egyszer a to-
vábbtanulási adatokban, másodszor a hozzáadott értékben. Vagyis; 
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1.1. A HEFOP szerint innováló iskolákban nagyobb pedagógiai hozzá-
adott értékekkel találkozunk. 

1.2. A HEFOP szerinti innovációkat megvalósító iskolákból nagyobb 
arányban kerülnek be érettségit nyújtó középiskolákba a hátrányos hely-
zetű tanulók. 

A HEFOP szerinti innovációs csoportban, a pedagógusok beszámolói alap-
ján állíthatjuk, hogy gyakorlatuk jelentősebben eltávolodott a „hagyományos” 
pedagógiai kultúrától. Ezt az eltávolodást mutatják az alkalmazott pedagógiai 
eszközrendszer elemeinek és azok kedveltségének választásai. Az eltávolodást 
szintén mutatják a tanulócentrikus pedagógiai kultúra megvalósulását jelző 
tanári kompetenciák működtetésével kapcsolatos, a saját képességek megítélé-
sében kimutatható pozitív eltérések a nem hefopos innovációs csoport pedagó-
gusaihoz képest. 

2.1. A „hefopos innovációs csoport”- ba sorolt pedagógusok gyakrabban 
alkalmazzák, és jobban kedvelik a tanulócentrikus pedagógiai eszköz-
rendszer elemeit. 

2.2. A „hefopos innovációs csoport”- ba tartozó tanárok képesebbnek 
tartják magukat több olyan kompetencia működtetésére, amelyek a 
tanulócentrikus pedagógiát jellemzik.  

A tanulók iskolai sikereit a pedagógusok alapvetően olyan szakmai okok-
nak tulajdonítják, amire ők vannak nagyobb hatással, nem pedig a környezet. 
Inkább külső okokkal csak a tanárok kisebb, lényegében „elhanyagolható” része 
magyarázza a tanulói sikereket. A hefopos innovációkat folytató iskolák peda-
gógusai mindenképpen magabiztosabbak a sikerek megokolásában, míg a kör-
nyezeti okokkal magyarázók inkább a hagyományos csoportból kerülnek ki. 

3.1. A tanárok többsége döntően szakmai okokkal magyarázza a tanulók 
iskolai sikerét. 

3.2. Döntően külső okokkal nagyobb arányban a nem „hefopos” iskolák 
tanárai magyarázzák a tanulók sikereit. 

A külső, környezeti tényezőknek jelentős szerepe van a tanulók iskolai ku-
darcainak pedagógusi attribúcióiban. A pedagógusok jelentős része környezeti 
okokkal magyarázza a tanulók kudarcait. Innovációs csoportok szerint nézve, a 
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„hefopos” csoport viszont jelentősebb mértékben magyaráz szakmai okokkal, 
ezzel mintegy szembenézve a kudarcok lehetséges belső, szakmai okaival. 

4.1. A pedagógusok többsége a tanulók iskolai kudarcait külső, környeze-
ti okokkal magyarázza. 

4.2. A „hefopos innovációs csoport”- ba tartozó tanárok körében jelen-
tősen nagyobb arányban vannak azok, akik inkább szakmai okokkal ma-
gyarázzák a tanulók iskolai kudarcait. 

A roma gyerekek eredményesebb oktatására jobb lehetőséget nyújtó integ-
rációs megoldások hívei a hefopos iskolák tanárai közül kerülnek ki nagyobb 
arányban. Ők azok, akik az integrációt eredményesebbnek gondolják a szegre-
gációs megoldásokkal szemben, továbbá inkább elutasítják a roma gyerekek 
nevelésével kapcsolatban felmerülő pedagógiai tévhiteket és etnikai csoportszte-
reotípiákat. 

5.1. A „hefopos innovációs csoport”- ba tartozó pedagógusok nagyobb 
mértékben támogatói az integrációs megoldásoknak. 

5.2. A roma gyerekek nevelésével kapcsolatos tévhitek többségét a 
„hefopos innovációs csoport”- ba tartozó tanárok elutasítják. 

A kutatás metodológiája 
Kutatásomban alapvetően a leíró stratégiát és az összefüggés-feltáró kuta-

tási stratégiát alkalmaztam, s ezekkel összefüggésben a feltáró módszerek közül 
az írásbeli kikérdezést, míg a feldolgozó módszerek közül a különböző statiszti-
kai módszereket. (Falus 1993) A kutatásra fordítható időm, valamint az a tény, 
hogy nem volt lehetőségem igénybe venni kérdezőbiztosok vagy megfigyelők 
segítségét, magyarázza a módszer- és eszközválasztásomat. Ez szükségképpen 
azzal is együtt jár, hogy lehetetlen volt az osztálytermi gyakorlatok közvetlen 
megfigyelése, illetve interjúk hiányában a tanári gondolkodás mélyebb rétegei-
nek vizsgálata. Ettől függetlenül a kutatási célok megvalósíthatók maradtak. A 
statisztikai módszerek alkalmazása során az SPSS for Windows 10 programmal 
dolgoztam. Törekedtem továbbá a fontos szempontok szerinti reprezentatív 
mintaválasztásra is, aminek itt leginkább a csoportos többlépcsős kiválasztás 
felelt meg a rendelkezésre álló adatok alapján. 
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A központi pályázati támogatásokat elnyerő intézmények országos listája, 
a nyertes pályázatoknál történő egyszerű internetes kereséssel az Oktatási Mi-
nisztérium és a Sulinova Kht. honlapján keresztül elérhető volt, mind az integrá-
ciós, mind a kompetenciaalapú oktatás esetében. A megyei és kistérségi részle-
tesebb adatokhoz a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Köz-
művelődési Szolgáltató Intézményének segítségével jutottam. Vagyis a HEFOP 
szerinti innovációkat folytató intézmények és telephelyek listája viszonylag 
könnyen előállítható volt, tartalmazva a lehetséges sokasági elemeket. A 2007-
es országos kompetenciamérés nyilvánosan elérhető adatai pedig tartalmazták 
az intézményi telephelyek listáját, vagyis elvileg a másik vizsgálati csoport 
lehetséges sokasági elemeit. Természetesen ez azért is fontos volt még, hogy a 
kompetenciamérések eredményei megkereshetők és összehasonlíthatók legye-
nek, ezzel is árnyalva az eredményesebb intézményi oktatásról kialakuló képet. 

Nem állt rendelkezésemre olyan teljes lista, ami azt mutatta volna meg, 
hogy a nem HEFOP-os intézményekben milyen pedagógiai innovációkat foly-
tatnak, vagy, hogy egyáltalán folytatnak-e valamilyet, így nem tudtam tovább 
differenciálni innovációs típus szerint a csoportot. Ezért a későbbiekben „ha-
gyományos” vagy „egyéb” innovációs csoportként jelöltem az ilyen intézmé-
nyeket és az ezekben dolgozó pedagógusok válaszait. A hagyományos és egyéb 
jelzők valójában csak arra utalnak, hogy nem HEFOP szerinti innovációt foly-
tatnak az itt dolgozó kollégák.  

Az általam felhasználható erőforrások szűkössége miatt a vizsgálatot terü-
letileg leszűkítettem városi és kistérségi szintre, az eredetileg tervezett megyei 
szintről. A lehetséges reprezentativitás biztosítása érdekében a csoportos több-
lépcsős mintavételt választottam. Ez a mintaválasztás úgy is ismert, mint a vélet-
len kiválasztáson alapuló módszerek közé tartozó lépcsőzetes, csoportos kivá-
lasztás. (Lehota 2001) Ennek alkalmazását láthatjuk lentebb. 

Mintavételi eljárás – Csoportos – többlépcsős 
mintavétel 

A sokasági elemek – Heves megye négy kistérségének községeiben és két 
nagyobb városában különböző hagyományos és új innovációkat folytató általá-
nos iskolákban felső tagozaton tanító pedagógusok - teljes listája nem állt ren-
delkezésre a kutatás kezdetén. Vagyis nem volt lehetséges pusztán csoportos 
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mintaválasztással dolgoznom. Rendelkezésre állt viszont a különböző innováci-
ókat folytató iskolák telephelyi listája, összesen 55 telephellyel, köztük 11 vá-
rosi és 7 községi a Humánerőforrás Operatív Program keretében innováló in-
tézménnyel. Ez lehetővé tette az intézményi csoportok kialakítását. 

Keretsokaság - csoportok: 

HEFOP (2.1.1 és 3.1.1) szerinti innovációkat folytató városi iskolák  

HEFOP (2.1.1 és 3.1.1) szerinti innovációkat folytató községi iskolák  

Hagyományos innovációkat folytató városi iskolák  

Hagyományos innovációkat folytató községi iskolák  

Végső mintavételi egységek: 

A koncentrált területi elhelyezkedés miatt sem a HEFOP–csoportok, sem 
pedig a városi hagyományos innovációs csoport teljes körű számbavétele sem 
volt lehetetlen a végső mintavételi egységek kialakításában. Együttműködési és 
kapcsolatfelvételi problémák miatt azonban a lehetségesnél kevesebb elsődleges 
mintavételi egységet tudtam elérni. Vagyis a lehetséges húsz intézményből 
tizenötben tudtam kutatást végezni.  

A várhatóan kisszámú mintát eredményező egyszerű véletlen, vagy a k 
elemű szisztematikus mintaválasztás helyett, a végső vizsgálati, mintavételi 
egységekből (intézmények) teljes körű lekérdezéssel volt előállítható a minta. 
Vagyis a felső tagozaton tanító pedagógusokat csoportonként teljes körűen kel-
lett lekérdezni az egyes egységekben, telephelyeken. Az adatfelvételhez azon-
ban csak önkitöltő kérdőívek felhasználására volt lehetőségem, ami elkerülhetet-
lenül magában hordozza az elemszám csökkenését a végső mintában.  

A negyedik csoportból, a hagyományos innovációkat folytató községi isko-
lák csoportjából statisztikai kistérségenként négy csoportot alkotva - ugyanis a 
második innovációs csoport elemei is ennek megfelelő területi elhelyezkedést 
mutatnak - egyszerű véletlen mintaválasztással lettek kialakítva a végső intéz-
ményi mintavételi egységek. A végső mintát ezekben az intézményekben is az 
önkitöltő kérdőívet kitöltők alkotják. Az alábbi táblázat pedagógiai innováció 
szerint és település típus alapján mutatja meg a végső mintavételi egységek 
számát az elvileg lehetséges mintavételi egységek számadatainak feltüntetése 
mellett: 
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1. táblázat: Mintavételi egységek 
Mintavételi 
egység (in-
tézményi) 

HEFOP (2.1.1 
és 3.1.1) 
szerinti inno-
vációkat 
folytató városi 
iskolák 

HEFOP (2.1 
és 3.1) szerinti 
innovációkat 
folytató köz-
ségi iskolák  
 

Hagyományos 
innovációkat 
folytató városi 
iskolák  
 

Hagyományos 
innovációkat 
folytató községi 
iskolák  
 

Elsődleges  11 7 6 

GKT; 16 
HKT; 9 
EKT; 4 
PKT; 2 

Végső 8 7 3 
Térségenként 1, 
Mindösszesen: 4 

Válaszadási hajlandóság: 

A végső mintavételi egységekben az intézményvezető pedagógusok va-
lamennyien kitöltötték a számukra készített kérdőívet. A végső mintavételi 
egységeket megjelenítő intézmények felső tagozatán tanító pedagógus kollégák 
közül 86,7%-os arányban juttatták vissza a kérdőíveket. Innovációs csoportokat 
nézve ez a HEFOP szerint innováló intézmények esetében 83,7 %-os, míg a 
hagyományos intézményeknél 89,7% -os válaszadási hajlandóságot mutat. 

A minta bemutatása és a lekérdezés sajátosságai 
A teljes mintát hagyományos és HEFOP pályázatok alapján innováló, 22 

általános iskolai programot működtető iskola felső tagozatán tanító pedagógu-
sok alkotják. A minta elemszáma 308 fő pedagógus, ebből 22 fő vezető. A veze-
tő pedagógusok válaszai csak bizonyos kérdések esetében vonhatók össze a 
pedagógus kollégák válaszaival, ugyanis a számukra készített kérdőív nem 
egyezett meg a pedagógus kérdőívvel. Vezetői kérdőívet 22 fő intézményvezető 
töltött ki. Az általuk adott válaszok az intézmények sajátosságairól, illetve a 
vezetők gondolkodásáról adnak információkat. A vezetői kérdőív vezetőkre 
vonatkozó adatai a vezetői almintát (N = 22 fő) jellemzik elsősorban. 
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2. táblázat: A teljes minta megoszlása innovációs csoportba tartozás 
és települési típus alapján 

68 55,7% 140 75,3%
54 44,3% 46 24,7%

HEFOP
hagyományos innovációk

Count %
csoport
község

Count %
csoport
város

település típusa

 

A fő minta elemszáma 286 fő nem intézményvezető pedagógus. A fő min-
ta megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: 

3. táblázat: A fő minta megoszlása innovációs csoportba tartozás 
és települési típus alapján 

61 55,0% 132 75,4%
50 45,0% 43 24,6%

HEFOP
hagyományos innovációk

Count %
csoport
község

Count %
csoport
város

település típusa

 

A lekérdezés önkitöltő kérdőívekkel történt intézményvezetők és az isko-
lákban felső tagozaton tanító pedagógusok körében. Az adatgyűjtés 2009. már-
cius-május hónapokban valósult meg. 

A kutatás során kétféle önkitöltő kérdőívet alkalmaztam. Az egyik az in-
tézményvezetők a másik a pedagógusok számára készült. Az intézményvezetői 
kérdőív lehetőséget adott az intézményi, iskolai adatok lekérdezésére, de termé-
szetesen személyes adatokat, valamint intézményvezetői és pedagógusi szakmai 
kérdésekre adott válaszok adatait is igyekeztem begyűjteni. 

A pedagógusok számára készült kérdőív 27 kérdésből áll. A kérdőív for-
mailag hat nagyobb egységre tagolt. A nagyobb egységek mintegy a személyes 
adatokat és a pályafutást, a továbbképzésekkel, iskolával, iskolai pedagógiai 
munkával kapcsolatos véleményeket, helyzetet, problémákat, munkamódszere-
ket „vizsgálják”. Az ötödik és hatodik egységben, melyek tanulók – szülők – 
iskola és kompetencia lista néven válnak külön, az iskola, az egyes pedagógiai 
programok, szervezeti formák eredményességének és a működtetett pedagógusi 
kompetenciáknak a megítélésével kapcsolatosan történik az adatgyűjtés. Ezek-
ben az egységekben adatokat gyűjtök továbbá a szülőkkel való kapcsolat meg-
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ítélésére és az iskolában lévő kapcsolatrendszerekre vonatkozólag, valamint a 
roma gyerekek fejleszthetőségével és a negatív etnikai sztereotípiákkal való 
azonosulás tekintetében. 

A kutatás fontosabb eredményei 

Az intézményekről 

Az oktatási kínálatok bővítésének általános tendenciája mellett megállapít-
ható, hogy a „hefopos” iskolák aktívabbak ezen a téren. Ugyanakkor az is kide-
rült, hogy éppen a szolgáltatások bővítésével az iskolák az integrációs felkészí-
tés mellett is működtetnek tagozatos osztályokat, és van ahol olyan programot is 
találunk, ami megkönnyítheti a szegregációs megoldások alkalmazását az okta-
tásszervezésben. 

Szignifikáns hozzáadott értéket a hefopos innovációkat folytató iskolák öt-
ször nagyobb arányban állítottak elő, mint a hagyományos innovációkat folyta-
tók, a városi iskolák pedig kétszer nagyobb arányban, mint a községiek. Mivel a 
hozzáadott érték alapvetően osztálytermi szituációban „terem”, továbbá a telep-
helyek képesek szélsőségeket produkálni az eredményekben, ezért ebben a ter-
melésben az egyes „jó” tanárok hatása lehet jelentős. Ezt a lehetséges magyará-
zatot alátámasztják külföldi kutatásokban alkalmazott nagymintás kvantitatív 
panelvizsgálatok tapasztalatai is. (Kertesi - Kézdi 2005) Elmondhatom továbbá, 
hogy a vizsgálati eredmények szerint az első hipotézisem első része beigazoló-
dott, míg a második része nem, hiszen ez utóbbinál nem tudtam szignifikáns 
összefüggések alapján igazolni, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek nagyobb 
arányban kerülnek be az érettségit nyújtó középiskolákba. 

A hefopos és a nem hefopos innovációkat folytató iskolák vezetői között 
van különbség abban a tekintetben, hogy mennyire tartják fontos intézményi 
célnak a tanulói kompetenciák fejlesztését, azonban a különbséget statisztikailag 
nem tekinthetjük jelentősnek. Ugyanakkor, a városi intézmények vezetői szigni-
fikánsan fontosabbnak tartják intézményi feladatként a tanulói kompetenciák 
fejlesztését, mint a községekben található iskolák vezetői.  
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A pedagógusokról 

A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgálódás arról árulkodik, hogy az újabb 
diplomát nagyobb arányban szerezték meg a hefopos innovációkat folytató isko-
lák pedagógusai, s hogy a hozzáadott értéket előállítani tudó telephelyeken a 
pedagógusok nagyobb arányban folytatnak tanulmányokat. Vagyis a „hefopos” 
és a hozzáadott értéket előállító iskolák tanárai növelik kulturális tőkéjüket, míg 
iskoláik, mintegy „beruháznak” az emberi erőforrásokba a tanulmányokat foly-
tató kollégák feltételezhető támogatásával. 

A továbbképzéseknél tapasztalt vizsgálati eredmények viszont plasztikusan 
megmutatták, hogy azok az iskolák, amelyek ténylegesen és célzottan fejlesztik a 
humánerőforrásaikat, jobb eredményeket érnek el a tanulók kompetenciafejlesz-
tésében. Az IPR képzések törzsközönségét ugyanis a szignifikáns hozzáadott 
értéket előállító iskolák pedagógusai alkották, s zömében szintén közülük kerül-
tek ki az integrációs/képesség-kibontakoztató képzésben résztvevők. A tenden-
ciaszerűen megjelenő hozzáadott érték, ami pedig az iskolák felénél kimutatha-
tó, statisztikailag jelentős összefüggésben van az integrációs/képesség-
kibontakoztató képzésen való magasabb részvételi aránnyal. 

A második hipotézisem első része az alábbiak szerint nyert igazolást. Az 
alkalmazott stratégiák és módszerek vizsgálatánál kapott válaszok alapján a 
hefopos innovációs csoportba sorolt iskolákban dolgozó pedagógusok a dráma-
pedagógiát, a szerepjátékot, szimulációt, a kooperatív tanulásszervezést és a 
csoportmunkát szignifikánsan gyakrabban alkalmazzák, mint a hagyományos 
innovációs csoportba tartozó kollégáik. Azaz, mintegy kirajzolódik a hagyomá-
nyostól eltérő pedagógiai kultúra eszközrendszerének működtetése. Ez a kultúra 
a tanulói tevékenység középpontba állításával tanulócentrikusnak tekinthető. 
Természetesen ez a kép éppenséggel az elvárt válaszoknak való megfelelési 
törekvésekből is adódhat. Ezt a lehetőséget nem lehet kizárni, hiszen az adat-
gyűjtés módszeréből következően nem közvetlen, hanem közvetett informáci-
ókhoz jutottam a kérdőívek által. A kedveltségre való rákérdezésnél ezt valame-
lyest lehetett kontrollálni. A pedagógiai eszközrendszer elemeinek kedveltségé-
re kapott eredményeink viszont megerősítik, hogy a hefopos innovációkhoz 
köthető képzések, de az újabb diplomát eredményező tanulmányok is, tehát 
maga a tanulás növeli az olyan elemek kedveltségét, mint a játék vagy a pro-
jektmódszer. A következő kérdés csak az lehet, hogy kik tanulnak többet?  A 
válasz az lesz az eredmények alapján, hogy a hefopos iskolák pedagógusai. Ez 
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nemcsak abból adódik, hogy több időt töltenek el képzésekben, hanem abból is, 
hogy a tanulócentrikus pedagógiai kultúra eszközrendszereit alkalmazzák, to-
vábbá nyitottabbak, hiszen jobban kedvelik a gyermekcentrikus, a tanulói tevé-
kenységet előtérbe állító módszereket. Mindenesetre osztálytermi, vagy akár 
azon túli tevékenységük, inkább kiváltja a tendenciaszerűen megjelenő hozzá-
adott pedagógiai értéket, és egészen bizonyosan döntő szerepet játszik a szigni-
fikáns hozzáadott érték megjelenésében. Vagyis ezek a tanárok meg is tanulnak 
fontos dolgokat. 

A tanulók iskolai sikerességének magyarázatával kapcsolatban felmerült 
pedagógusi attribúciók két fő csoportba sorolhatók. Az első a döntően külső 
(környezeti) okokkal történő magyarázatok. A harmadik hipotézis második ré-
szében megfogalmazott várakozásomnak megfelelően, a pedagógusok kisebb 
része tartozik ide, s azok is inkább a hagyományos innovációkat folytató iskolák 
tanárai. Számarányuk összességében magasabb volt előzetes elképzeléseimnél, 
hiszen jóval meghaladta a 20 százalékot. A harmadik hipotézisem első részében 
jelzett várakozásnak megfelelően, a tanárok többsége inkább szakmai (azaz 
belső és szervezeti) okokkal magyarázta a tanulók iskolai sikerességét. Ezen 
attribúciós típuson belül további alcsoportok különíthetők el: a még szakmainak 
tekinthető oktulajdonítás, a belső ok dominanciájú szakmai oktulajdonítás és a 
szociális kompetenciákat hangsúlyozó belső oktulajdonítás.  A külső 
oktulajdonítás a tanulók iskolai sikerességében meglehetősen erős kifejeződése 
a szakmai önbecsülés hiányának, a pedagógus saját szakmai én-hatékonysága 
alábecsülésének.  

A pedagógusok közel kétharmada, azaz a várakozásoknak megfelelően je-
lentős többségük, az önkiszolgáló torzítás modelljének megfelelően, külső okok-
kal magyarázza a tanulók iskolai kudarcait. Ezek az eredmények igazolták a 
negyedik hipotézisem első részében megfogalmazott kijelentést. A belső okok 
tényezőcsoportjában szereplő egyes okok választása és főbb vizsgált innovációs 
csoportjaink között, ellentétben hipotézisemben (4.2.) a hefopos innovációs 
csoportra tett kijelentéssel, miszerint ők jelentősebb arányban magyarázzák a 
kudarcokat belső okokkal, nem találtam szignifikáns relációkat. Vagyis az inno-
vációs csoportba tartozás alapján képzett csoportok nem mutatnak statisztikai-
lag jelentős eltéréseket. Azaz elmondható, hogy amíg az negyedik hipotézisem 
első része igazolást nyert, a második része nem igazolódott. Vagyis nem mond-
hatjuk, hogy a „hefopos” tanárok a kudarcok szakmai belső okaival jelentősebb 
mértékben szembenéznének. Mi több, a település szerinti csoportosítás, a nemek 
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és a vezetői beosztás szerinti bontás, valamint a hozzáadott érték tendenciaszerű 
vagy szignifikáns megjelenése sem mutatott szignifikáns relációkat. 

A pedagógusok többsége, az egyes tévhitek elfogadásának arányai alapján 
képzett, az összes tévhitre számított átlag alapján, egyetértett a roma gyerekek 
fejlesztésével kapcsolatban felmerülő tévhitekkel. Az eredmények arról tanús-
kodnak, hogy a HEFOP szerinti innovációkat folytató intézmények pedagógusai 
közül kerülnek ki jelentősebb arányban (51,4%) azok, akik elutasítják azt a 
kijelentést, hogy a romák nem nevelik gyermekeiket, míg a hagyományos inno-
vációknál 37,5 százalék az elutasítók aránya. Jobb előrejelzést adott viszont a 
település ismerete a függő változó alakulására, mint az előbbi relációban látott 
csoportba tartozás ismerete, s ez alapján lett kijelenthető, hogy a községben 
dolgozó pedagógusok nagyobb arányban nem fogadják el a szóban forgó tévhi-
tet. A községi pedagógusok és a vezetők egyébként inkább elutasítják a tévhite-
ket. Az az előzetes várakozás, hogy a hefopos innovációkat folytató iskolák 
pedagógusai inkább elutasítói lesznek a pedagógiailag nem igazolható, a cso-
portsztereotípiákat is tartalmazó tévhiteknek, csak részben, mondhatni egyötöd 
arányban teljesült. Azaz ötödik hipotézisem második része nem nyert igazolást. 

A legnagyobb arányban elfogadott állítás „a roma gyerekek gyengén moti-
váltak a tanulásra” elfogadása erős kapcsolatban jelentős előrejelzője „a roma 
gyerekek nyelvi felkészültsége hiányos, eleve felzárkóztató, kompenzáló foglal-
kozásokra van szükségük” és „a romák nem nevelik gyermekeiket, így kognitív 
fejlődésük sem biztosított a családban” állítások elfogadásának. Mivel az állítá-
sok, tévhitek elfogadásának, illetve elutasításának szignifikáns együtt járása a 
sikerek és kudarcok attribúcióival több keresztmetszeti tábla alapján, és az 
irányt mutató statisztika alkalmazásával elemezhető, így a tévhitekből felépíthe-
tő önkiszolgáló torzítást megjelenítő magyarázatrendszer központi elemei és 
belső struktúrája is leírható. Ez elősegítheti a tanári kompetenciák fejlesztését 
megcélzó képzések tartalmi, szervezeti és módszertani súlypontjainak kialakítá-
sát. 

Az iskolai integráció hívei többségében a szignifikáns hozzáadott értéket 
előállító iskolák pedagógusai közül, valamint a vezetők csoportjából és a 
hefopos innovációs csoportból kerülnek ki. Ez utóbbi eredmény tehát igazolja az 
ötödik hipotézisben az integráció tanárok általi megítélésével kapcsolatos állí-
tásomat.  Így kijelenthetővé vált, hogy ötödik hipotézisem első részét sikerült 
igazolnom. Ugyanakkor a támogatók közel háromnegyede (74,6%) eredménye-
sebbnek tartja a kompenzálást felzárkóztató osztályokban. – A pedagógusok 
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abszolút többsége egyébként is támogatja a felzárkóztató osztályokban való 
eredményesebb kompenzálás gondolatát, ám ez a támogatás szignifikánsan 
gyengébb a vezetők és a községi pedagógusok körében, ami viszont némi meg-
lepetésre nincs így a hefopos csoportban. 

A „hefopos” iskolák pedagógusai a hagyományos innovációkat folytatók-
nál inkább képesnek tartják magukat arra, hogy szélesebb szakmai közösség 
tagjává váljanak, részt vegyenek szakmai fejlesztésekben, s hogy biztonságos 
tanulási környezetet megteremtve elősegítsék tanulóik fejlődését. A hefopos 
innovációkhoz kapcsolható továbbképzéseken részt vevő tanárok pedig szignifi-
kánsan képesebbnek tartják magukat arra, hogy megteremtsék az együttműködés 
és a kölcsönös bizalom légkörét diákjaikkal, az új információs-kommunikációs 
technológiákat alkalmazzák, megtalálják az egyensúlyt a diákok irányítása és 
támogatása között, valamint arra is, hogy ismerjék és alkalmazzák az iskolai 
diagnosztikai eljárásokat. A tévhitekkel egyetértő tanárok viszont sokkalta in-
kább gondolják, hogy képesek szaktárgyaikat uralni és megtanítani, továbbá 
akik elfogadják, hogy a roma gyerekek nem képesek az absztrakt gondolkodás-
ra, biztosan nem képesek oly mértékben lelkesedni saját tantárgyaik és a tanulók 
e tárgyakban mutatott fejlődése iránt, mint akik elutasítják. Elmondható tehát, 
hogy a második hipotézisben megfogalmazott várakozással összefüggésben a 
„hefopos” tanárok képesebbnek tartják magukat az olyan kompetenciák alkal-
mazására, megvalósítására, amelyek inkább részét képezik a tanulókat közép-
pontba állító pedagógiai kultúrának. Vagyis a második hipotézisem második 
állítása igazolást nyert. Úgy tűnik tehát, a pedagógusok eme csoportja jelentő-
sebben eltávolodott a „hagyományos” pedagógiai kultúrától. 

További megfontolások  
Kutatási eredményeim megmutatták, hogy a HEFOP szerinti innovációkat 

folytató csoport inkább jellemezhető a tanulócentrikus pedagógiai gyakorlattal 
és a szignifikáns hozzáadott érték előállításával. Ugyanakkor vizsgálataim fon-
tos eredményének tartom annak feltérképezését és bemutatását, hogy az ered-
ményes gyakorlatot folytató pedagógusok másként gondolkodnak több fontos 
kérdéskörben. Így láttuk ezt például az integrációról és szegregációról, a roma 
gyerekek neveléséről, a saját szerepeikről, kompetenciáikról, vagy a tanulói 
sikerek és kudarcok okairól szóló válaszaik alapján. A másként gondolkodás 
hátterében megtaláljuk a pályán szerzett eltérő és sokszínűbb iskolai-szervezeti 
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és gyakorlati pedagógiai tapasztalatokat, valamint a több formális képzés kimu-
tatható, jelentős hatását. 

Kutatásom természetesen több problémát és egyben továbblépési lehetősé-
get is felvet. Mégis számomra ezek közül a leglényegesebbnek a „jó gyakorla-
tok” mélységi feltárásának és az eredményességet elősegítő képzéseknek a kuta-
tási és fejlesztési lehetőségei tűnnek. Ezzel összefüggésben úgy gondolom, hogy 
gyümölcsöző lehetne az osztálytermi és extracurriculáris pedagógiai gyakorla-
tok megfigyelésével, a hátrányos helyzetű tanulók körében eredményes pedagó-
gusok egyéni gyakorlatának plasztikus leírása és elemzése. Az eredmények 
felhasználhatók volnának elsődlegesen a hátrányos helyzetű és roma tanulókat 
oktató tanárok képzéseiben. Azonban nem elfeledhető, hogy egyetlen képzés 
sem kerülheti meg a pedagógusok nézeteinek feltárását, ezzel összefüggésben a 
tévhitek megkérdőjelezését és új gondolkodási struktúrák kialakítását a valódi 
tanári megújulás érdekében. Ez mindig feltételezi az új tudáskonstrukciók kiala-
kításának elősegítését a képzők oldaláról, ami persze csak egy bonyolult kölcsö-
nös tanulási folyamatban realizálódhat. Mindenesetre ebben nélkülözhetetlennek 
tűnik a kutatási eredményekre való támaszkodás, a sikeres gyakorlati alternatí-
vák felkínálása, valamint maga az inspirálás, a motiválás az új konstrukciók 
kialakítására. 
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