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1. Bevezetés 

 

A középfokú oktatás az utóbbi évtizedekben teljesen átalakult. Az oktatásügynek vála-

szolnia kellett a társadalom és a gazdaság növekvő tudásigényére. Ennek az lett a következ-
ménye, hogy nőtt a középiskolába lépők száma, és több lett a kötelezően elvégzendő tanévek 

száma. Az így kialakult expanzió megváltoztatta a középiskola jellegét. Korábban felsőfokú 
tanulmányokra felkészítő intézményt jelentett a középfokú oktatás felső szakasza, ahol a le-
morzsolódás szelekciós, homogenizáló szűrőként működött. Ezzel szemben mára a középis-

kolai végzettség megszerzése a munkaerőpiac alapkövetelményévé vált. A sikertelenség, az 
esetleges lemorzsolódás, vagy a megfelelő tudás elsajátítása nélküli továbbhaladás az egyéni 

életpályák alakulásában és a munkaerőpiacon problémákat eredményez (Nagy 2008). A 21. 
század legjelentősebb erőforrása a tudás és az élethosszig tartó tanulás képességének a kultú-
rája. Napjainkban olyan fejlődési csomópontokban érdemes gondolkodni, amelyek támogat-

ják a különböző módon motivált tanulók számára a lehető legmagasabb iskolai végzettség 
megszerzését. Az oktatás feltételrendszerének javítása és a képzésben résztvevők gondolko-

dásának átalakulása - rugalmas iskolaváltás, nyitottság a változások irányába - hatékonyabbá 
teheti az adott iskolarendszert. A mai Magyarországon a hatékonyabb oktatási rendszer a gaz-
dasági növekedés folyamatosságát támogatná, tehát az ország versenyképességének fenntartá-

sa érdekében egyéb ágazati fejlesztések mellett az oktatás szerkezeti fejlesztése is figyelmet 
érdemel (M. Császár 2004). Lehetséges, hogy mindez az oktatásra történő ráfordítások növe-

kedését jelentené, de ezzel párhuzamosan a megszerzett végzettségek munkaerőpiacon való 
használhatóságát és az egyéni életcél megvalósulását segítené. 

Az Európai Unió oktatáspolitikájában az igazságosság és az esélyegyenlőség, jelenleg 

használt kifejezéssel élve a méltányosság kezdetektől fogva fontos szerepet játszik. Politikai 
kijelentések, konkrét intézkedések, lezárult és futó programok sokasága kapcsolódik ehhez a 
célhoz. A méltányosság, az esélyegyenlőség szorosan összekapcsolódik az oktatás minőségé-

vel és az ettől elválaszthatatlan eredményesség és hatékonyság kérdésével. A méltányossággal 
és az eredményességgel vagy hatékonysággal kapcsolatos célok egyszerre jelennek meg min-

den releváns oktatáspolitikai dokumentumban (Halász 2012). Az esélyegyenlőség, újabban az 
inklúzió megvalósulásának vizsgálata az oktatásban ma kurrens téma, mivel az európai kö-
zösség által megfogalmazott azon oktatási prioritások közé tartozik, amelyek a 21. század első 

évtizedeiben a nemzeti politikák koordinációját vezérlik. A téma aktualitását ezenkívül az 
adja, hogy hazánkban az utóbbi 20 évben különösen kiéleződtek a szociális különbségek, 

amelyek a bejárt tanulói utakban is visszatükröződnek. A tanulók a szociális környezetükből 
magukkal hozott differenciákat egy átjárható iskolai rendszerben kiegyenlíthetik, és esélyt 
kaphatnak arra, hogy megálmodott életcéljukat megvalósíthassák.  

Kutatásomban németországi, szász és bajor példák alapján vizsgálom a középiskolai 
szerkezetet és a különböző iskolatípusok közötti váltás lehetőségét, és összehasonlításokat 

teszek a magyarországi lehetőségekre vonatkozóan. Összehasonlítom az eltérő oktatási rend-
szerek szerkezetét. A német, ezen belül a vizsgált szász és bajor oktatási rendszer első ráné-
zésre szelektívnek látszik, de a szelektivitást ellensúlyozza a rendszer átjárhatósága (Szebenyi 

1997). A magyar oktatási rendszer integratívnak látszik a hosszú alapozó szakasz miatt, esze-
rint nincs is szükség átjárhatóságra, de egyes oktatáskutatók a PISA- felmérések adatai alapján 

arra a következtetésre jutottak, hogy erősen szelektív a magyar középiskolai rendszer.  
Az oktatási rendszerekre vonatkozó jogszabályi összehasonlítások rávilágítanak arra, hogy 
elméletileg beszélhetünk-e az adott rendszerben szabályozottságról? Jelen kutatás szempont-

jából azok a jogszabályok fontosak, amelyek azt határozzák meg, hogy a továbbhaladáskor 
milyen kritériumoknak kell megfelelni az oktatási rendszerekben. Ilyenkor az oktatási rend-

szer szereplőit nem személyek, szervezetek korlátozzák, hanem a személytelen és standard i-
zált jog (Setényi 1992).  
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A statisztikai adatok, a kérdőívek eredményei, a feldolgozott interjúk arra világítanak rá, hogy 
a tanulók a gyakorlatban az iskolaváltás, a képzési programok módosítása során pozitív vagy 
negatív tapasztalatokat szereztek.  

Kutatások azt támasztják alá, ha egy iskolarendszer átjárható, akkor nem létezhetnek 
homogén csoportok az egyes iskolatípusokban, hanem az iskolarendszert a heterogenitás je l-

lemzi, vagyis alternatívát kínál a jobban és a kevésbé jól teljesítőknek, perspektívát kínál le-
maradók és tehetségesek számára egyaránt (Bellenberg 2012). Az átjárhatóság vizsgálata ab-
ból a szempontból is fontos, hogy a tanuló tanulmányi ideje alatt különböző személyiség- és 

képességfejlődési szakaszokon megy keresztül, így koránt sem biztos, hogy számára 10 éve-
sen ugyanaz a reális jövőkép prognosztizálható, mint 16 évesen. Annak eldöntése, hogy ki 

milyen szintű iskolai végzettséget szerez, egyre későbbre tolódik. Ugyanakkor az iskolarend-
szer működése során nagyon korán különböző esélyeket kínáló pályákra irányítja a tanulókat. 
A középiskola akkor tölti be funkcióját, ha majdnem mindenkit eljuttat a felső fok közelébe, és 

segít minél tovább nyitva hagyni a döntést a tanulmányok irányát és szintjét tekintve.  
 

1.1. A témaválasztás indoklása  

 

Ha az oktatási rendszer társadalmi összefüggéseit vizsgáljuk, akkor az oktatási rend-
szer több szintes rendszerként írható le, amelyben a rendszer hierarchiáját a célok hierarchiája 
biztosítja (Kozma 1994). Az iskola a társadalmi mobilitás csatornája, vagyis az iskolázottság 

alapvetően meghatározza a társadalmi hovatartozást. Ebből adódik, hogy mindenki számára 
fontos a megfelelő iskolatípus kiválasztása és adott esetben a korrekció lehetőségének biztosí-
tása, hiszen így növelhető az esélye annak, hogy a tanulók képességeinek fejlesztése hatéko-

nyan történjen, személyes igényeik érvényesülhessenek, egyéni életcéljaikat megvalósíthas-
sák. Ezért releváns a középiskolák közötti átjárhatóság vizsgálata.  

Az életcél elérése a munka világában a megfelelő hivatás vagy szakma megtalálását 
jelenti, így a humán erőforrás biztosítása szempontjából az államnak ez gazdasági és kulturá-
lis érdeke egyszerre. Ezt a gazdasági, kulturális érdeket volt hivatott szolgálni az 1970-es 

években az Európai Unió által elfogadott oktatásügyi cselekvési program, amelyben hat fő 
szempontot jelöltek ki, ezek közül az egyik „az esélyegyenlőség és szabad hozzáférés biztosí-

tása az oktatásügy valamennyi területén”, s ez a célkitűzés ma sem veszített aktualitásából 
(Halász 2012). 

A kutatás témája részben kapcsolódik az Európai Unió 2020-ig kitűzött oktatási stratégiá-

jához, ami az egész életen át tartó tanulás  perspektívájában fogalmazódott meg. A stratégiai keret 
négy elérendő célt fogalmazott meg: 1. az élethosszig tartó tanulás és mobilitás realitássá tevése, 

2. az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, 3. a méltányosság, a társadalmi 
kohézió és az aktív állampolgárság elősegítése, 4. a kreativitás és innováció elősegítése.1 Az okta-
tási rendszeren belüli átjárhatóság szorosan kapcsolódik a fent említett 1. és 3. ponthoz.  

A magyarországi diákok tanulási aspirációiból megállapítható, hogy ambiciózus isko-
lai terveket szövögetnek, amit beárnyékolnak az iskolai kudarcok, a korai iskolaelhagyás, az 

alacsony iskolai végzettség. A tanulók elképzelt mobilitási törekvéseiben meghatározó a csa-
ládi indíttatás, ugyanakkor jellemző tendenciaként mutatkozik, hogy az alacsonyabb 
iskolázottságú családból induló gyerekek  két szinttel magasabb iskolázottságot szeretnének 

elérni, mint amellyel szüleik rendelkeznek, azaz két intergenerációs mobilitási lépcsőt kíván-
nak ugrani (Balázs–Mártonfi 2010). A mobilitási lépcsők átlépésében fontos szerepet játszik 

az adott ország oktatási rendszerének az átjárhatósága.  

                                                 
1
 Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in  

education and training (‘ET 2020’)  
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Az oktatási rendszer átjárhatóságának kérdése Magyarországon alig kutatott releváns 
téma. A kérdés annyira mostohán kezelt az oktatásügyben, hogy az iskolaváltókat még oktatá-
si statisztika sem rögzíti. Ezért is fontos tapasztalatokkal szolgálhat a magyarországi oktatás-

ügy számára a szászországi és bajorországi középiskolai rendszer átjárhatóságának vizsgálata. 
A vizsgálat során következtetések vonhatók le arra vonatkozólag, hogy milyen módon támo-

gatják a középfokú iskolák a már a rendszerbe bekerült tanulókat a számukra megfelelő isko-
latípus kiválasztásában. Így a később érő gyerekek, vagy az elemi iskolába nagyobb hátrá ny-
nyal belépett gyerekek előtt is nyitva áll a tanulmányok érettségivel történő lezárásának lehe-

tősége felső középszinten.  
A vizsgálandó tartományok kiválasztásában a következő szempontok játszottak szerepet: 

1. A német szerkezet nem teljesen idegen számunkra, hiszen a magyar iskolarendszer 
is a herbartiánus hagyományokból nőtt ki, így sok működési elvet őriz ebből  
(Pukánszky 1998). A szocialista időszak előtt a magyar iskolaszerkezet is jelle-

mezte a többosztatúság: 8+0-ás, 4+4+4-es, és a 4+8-as. Ez egy bemerevült iskola-
struktúra volt, ahol nem működött az átjárhatóság (Nagy 2002.).  

2. A bajor és a szász többosztatú (mehrgliedrig) külsőleg tagolt iskolarendszerben jól 
működik az iskolatípusok közötti belső átjárhatóság, ami a korai szelekciót fékezi, 
összetartja a rendszert és enyhíti a társadalmi esélyegyenlőtlenséget. Ezzel szem-

ben a magyar iskolarendszerben nem kidolgozott az átjárhatóság, amely növelhet-
né az oktatási esélyegyenlőséget.  

3. Indokolt a magyar, a bajor és szász iskolarendszer működési elveit összehasonlíta-
ni, mert társadalom- földrajzi kutatások alapján az elmúlt száz évben a magyar-
német gazdasági-szellemi kapcsolatokban Németország déli, délkeleti tartományai 

(Bajorország, Szászország) intenzív és sokoldalú szerepet játszottak (Beluszky 
1998).2  

4. A tartományok kiválasztásában fontos szerepet játszott az, hogy az egyik tarto-

mány (Bayern) az egykori nyugati tömb része volt, a másik tartomány a hajdani 
szocialista blokkhoz tartozott. Emellett mind Bajorország mind Szászország élen 

jár a német tartományok között oktatási eredményeivel.3 Ennek kifejtése a tarto-
mányok oktatási mutatói című részben történik.  

5. A jelenlegi iskolaszerkezetben is felfedezhetünk hasonlóságokat, hiszen a vizsgált 

tartományok 4+8-as szerkezete nálunk is megtalálható a szerkezetváltó gimnáziu-
mok esetében.  

6. A keleti tartományok közül különösen Szászország éves előállított nemzeti össz-
termékének értéke (96,61milliárd euró) Magyarországéval (97,7 milliárd euró)4 
korrelál. Területi nagyságban és lakosságszámban pedig Bajorországgal (12 millió 

lakos, 70 547 km2) fedezhetünk fel hasonlóságokat. 
7. Hasonló demográfiai folyamatok zajlanak az összehasonlításra kerülő területeken: 

egyre csökken a közoktatásba bekerülők száma, elöregszik a társadalom, ezen a 
tendencián a külföldi, migráns gyerekek megjelenése sem javít, inkább újabb meg-
oldandó kérdéseket vet fel az oktatáspolitikában. 

  

                                                 
2
 „ Ezzel a két övezettel bonyolódott külkereskedelmi forgalmunk majd kilenctizede, erről a területrő l érkeztek 

Budapest külföldi lakosai, a külföld i vendégforgalom zöme is e területről indult ki. A „kibocsátásnak és befog a-

dásnak” mérlege viszonylag kiegyenlített.” Beluszky Pál: Budapest nemzetközi város. In.: Glatz F.(szerk.): Ma-

gyarország az ezredfordu lón. Stratégiai kutatások az MTA -n. IV. kötet. A terü letfejlesztési program tudományos 

alapozása. Budapest, MTA, 1998.  

3 A 2012-es iskolai monitoring vizsgálat eredményei. de.statista.com ; PISA-Ergebnisse. www.tresselt.de/pisa.htm  
4
 A dolgozatban a bruttó nemzet i össztermékre vonatkozó adatok euróban kerülnek megadásra, mivel a németo r-

szági statisztikák és adatbankok euróban számolnak, Magyarországon a GDP-t dollárban adják meg. A könnyebb 

összevethetőség érdekében a fenti adatok: Szászország: 129  450 000 USD; Magyarország:129 540 000 USD. 

http://www.tresselt.de/pisa.htm
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1.2. Fogalmi definíciók  

 

A kutatás szempontjából fontosnak tartom néhány iskolaügyi fogalom körüljárását. A 

vizsgálatokat két ország oktatási rendszerén belül végeztem el, így elengedhetetlen az oktatási 
rendszer fogalmának a magyarázata. A vizsgált részprobléma: az átjárhatóság bizonyos iskola-

típusok között. Ezért ezt a terminológiai kifejezést is egyértelműsíteni kell, valamint tisztázni 
azt, hogy az oktatásügyi törvénykezés milyen összefüggésekben tekinti relevánsnak. A harma-
dik fogalom az esélyegyenlőség fogalma az oktatásban, amely az utóbbi időben egyfajta átala-

kuláson ment keresztül. E három fogalom világos körülhatárolása rendkívül fontos, hiszen az 
oktatási rendszeren belüli átjárhatóság nagyon szoros összefüggésben áll az esélyegyenlőséggel 

az oktatásban (illetve az újabban használatos kifejezéssel: az oktatási méltányossággal vagy 
inklúzióval). Mondhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az átjárhatóság célja, amely mintegy fékezi 
vagy megakadályozza az egyenlőtlenségek kialakulását iskolaügyi szempontból.  

 
1.2.1. Az oktatási rendszer 

 

Az oktatási rendszer, iskolarendszer fogalmakat szinonimákként használjuk. A jelenlegi 
oktatási rendszerek a 20. században nyerték el mai formájukat. Az oktatási rendszer legismer-

tebb leírása Philip H. Coombstól (1971) származik, aki kibernetikai rendszerként ragadta meg. 
A komplex rendszer jellemzőit a bemeneti (input) és a kimeneti (output) tényezők egybevetésé-

vel írja le. Az oktatási rendszer bemeneti és kimeneti tényezőit, a társadalommal való szoros 
összefüggésben lehet vizsgálni. A társadalom által támasztott igények kiszolgálását várják el az 
oktatási rendszertől, ugyanakkor a társadalom erőforrásokat biztosít az oktatási rendszer műkö-

déséhez. A modern társadalom rendszerekből és egymáshoz kapcsolódó alrendszerekből felépü-
lő képződmény. Ennek egyikeként fogható fel az oktatási rendszer. Az oktatási rendszer olyan 
nemzeti vagy országos rendszer, amelybe a lakosság egésze belép és működését országos érvé-

nyű törvények szabályozzák. A rendszert közpénzekből finanszírozzák, és az adott ország poli-
tikai hatósága valamilyen felügyeletet gyakorol felette (Halász 2001). 

Az iskolarendszert Kozma Tamás a tanulás társadalmi tevékenységének vertikális 
meghatározójaként fogja fel (Kozma 1985). Iskolarendszernek nevezi azt a komplex szerveze-
tet, amely az új generációt céltudatosan és tervszerűen vezeti be a fennálló társadalomba. 

Komplexitása abban nyilvánul meg, hogy bonyolult többszintes szervezet, amely más szerve-
zetek összekapcsolódásából jön létre. Az iskolarendszer a környezetével mellérendelő vi-

szonyban áll, vagyis nem zárja ki az átfedéseket.  
A rendszert több tulajdonság jellemzi, mivel időben számos funkciót képes betölteni. 

Azért rendelkezik funkciókkal, mert feléje irányuló társadalmi igényekről beszélhetünk, amit 

a modern társadalmakban élő személyek igyekeznek érvényre juttatni. Többféle funkciót k ü-
lönböztethetünk meg eltérő tipologizálás alapján. Az egyik osztályozás alapján az oktatási 

rendszernek nyolc betöltött funkciója van: a kulturális reprodukció, az egyének személyiségé-
nek átalakítása, a társadalmi struktúra újratermelése vagy átalakulásának elősegítése, a gazda-
ság működésének és növekedésének elősegítése, a politikai rendszer legitimálása, a társadalmi 

integráció biztosítása, szolgáltatási funkciók ellátása és a társadalmi változások elő segítése 
vagy fékezése (Halász 2001) 

A jelenlegi kutatás szempontjából a harmadik funkciót kell figyelembe vennünk: Az 
oktatási rendszerek meghatározó szerepet játszanak a társadalmi szerkezet újratermelésében 
vagy nyitottabbá tételében: Az iskolatípusok közötti szabad mozgás elősegíti a társadalom 

nyitottabbá válását, mivel a modern társadalmakban a tudás és az azt igazoló végzettség az 
előnyösebb társadalmi pozíció megszerzésének legfontosabb eszközévé vált (Husèn 1994). Ez 

pozitív fejlődést jelent, hiszen ez a társadalmi fejlődés szempontjából előnyösebb kiválogatás, 
mint, amikor a politikai hatalom vagy az öröklött vagyon határozza meg az egyén társadalmi 
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pozícióját.  Ha az oktatás társadalmi újratermelő funkcióját pozitívan értelmezzük, akkor az 
oktatási rendszer a társadalmi különbségek gyengítését, esetleg megszüntetését szolgálja.  

Ha az iskolarendszert szervezetként fogjuk fel, akkor az alrendszerek egymásra hatását 

is vizsgálnunk kell, így megkapjuk a rendszer viszonystruktúráját, azaz felépítési modelljét. A 
vizsgált területek viszonystruktúráját a tanulók rendszeren belüli áramlásából kiindulva írha t-

juk le. A tanulók a szervezett tanulási utak többféle rendszerkapcsolatába is beilleszthetők. Az 
egyénnek és közösségnek a tanulási útjai jellemzik az életmódját. A társadalmi közösség által 
bejárt tanulási utakban, esetleges kudarcokban vizsgálhatók az adott társadalmi közösség mű-

velődésének a lehetőségei (Kozma 1994).  
 

1.2.2. Az átjárhatóság fogalma (iskolai átmenet, iskolaváltás, kényszerátjárhatóság) 

 

Az oktatási rendszerek közötti átjárhatóság az európai közösségi oktatáspolitika egyik 

legrégebbi célja, amit már a római szerződés is megfogalmazott (EGK-szerződés, 57. cik-
kely).5 Az átjárhatóság fogalma ebben az értelemben a végzettségek és szakképesítések kö l-

csönös elismerését jelenti.  
Az átjárhatóság fogalmát én adott oktatási rendszeren belül használom: a z oktatási 

rendszerek átjárhatósága a tanulók, iskolák, programok és képzési szintek közötti mozgás 

lehetőségét jelenti, ami megmutatja, hogy milyen módon lehet átjutni az egyik intézményből a 
másik intézménybe, egyik iskolatípusból a másik iskolatípusba. Az átjárhatóságnak az iskola-

váltásnál van nagy jelentősége. Magyarországon az átjárhatóság jogi feltételeit a köznevelési 
törvény biztosítja (2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről). E jog tényleges gyakor-
lása azonban attól függ, mennyire egységes az iskolai követelményrendszer. Minél nagyobb 

az iskolák szakmai önállósága saját követelményrendszerük kidolgozásában, annál nehezeb-
ben valósítható meg az egyes iskolatípusok közötti átjárhatóság. Az 1990-es évek óta a ma-
gyar iskolarendszerben széles lehetőség volt az egyedi programok, helyi tantervek alkalmazá-

sára, a Nemzeti alaptanterv csak a közös kötelező követelményeket állapította meg. Az 1993-
as közoktatási törvény az átjárhatóság gyakorlásánál nem zárta ki az évfolyamismétlés lehető-

ségét és az osztályozó vizsga letételét.6 A központi követelmények kötelező alkalmazásának 
előírása megkönnyíti az átjárhatóságot, jelenleg a köznevelési törvény és a kiadott kerettan-
tervek ebbe az irányba mutatnak. A 2011-ben kiadott Köznevelési törvény megfogalmazza az 

iskolák közötti átjárhatóságot, mint alapelvet: „Az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, 
az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti alaptanterv […] biztosítja, amely meghatározza az 

elsajátítandó műveltségtartalmat”,7 de részletes kidolgozottságot nem találunk.  
Az oktatási rendszerben való mozgás egyik legfontosabb trendje az egyéni igények szerinti 
továbbhaladás, programválasztás. Ez az oktatási rendszerekkel szemben azt az igényt veti fel, 

hogy a közös oktatási szakaszt követően - ez többnyire az alsó középfokú oktatás szakasza - a 
programok rövid, egy-két éves kurzusokból épüljenek fel, illetve az ennél hosszabbak esetén, 

a program lezárása előtt is lehessen mozogni. Az átjárhatóság azokban a rendszerekben érvé-
nyesül, ahol jelentős időbeli veszteség nélkül lehet programot váltani.  

A középfokú oktatás keretein belül az átjárhatóság fogalmát két egymástól kissé eltérő 

kifejezésre kell bontanunk.  
A német szakirodalom szerint különbséget kell tenni az átmenet, átjárás (Übergang) és az 

iskolaváltás (Schulwechsel) fogalma kötött. Átmenetnek nevezik az alacsonyabb iskolafoko-
zatból a magasabb iskolafokozatba való lépést, például az elemi oktatásból (Grundschule) az 
alsó középfokba (Gymnasium vagy Mittelschule, Realschule, esetleg Gesamtschule) való lé-

                                                 
5
„ A Tanács… minősített többséggel irányelveket bocsát ki az oklevelek, a bizonyítványok és  a képesítés meg-

szerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerése céljából.”EGK -szerződés, 57.cikkely  
6
  Átjárhatóság (Szüdi János). Pedagógiai Lexikon. Szerk.: Báthory Zoltán–Falus Iván. Budapest, 1997.  

7
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 5.§ 4. bekezdés. 
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pést, vagy az általános képzés befejezését követően (ez a 10. osztály e lvégzését jelenti vala-
melyik iskolatípusban) a szakképzésbe történő átlépést.  

Ezzel szemben az iskolaváltás (Schulwechsel) a tanulmányok során bekövetkező - eseten-

ként kényszerű - változást jelez, ami iskolatípus-váltás formájában jut kifejezésre.8 Elemi szint 
után az alsó középfok szintjére jutást iskolai átmenetnek (Übergang) tekintik, ez a folyamat min-

den tanulót érint. Elért tanulmányi eredményeik alapján kapnak az általános iskolától ajánlást arra 
vonatkozóan, hogy a következő évfolyamtól melyik iskolatípus látogatása javasolt számukra. 
Amennyiben kiderül az elkövetkező évfolyamokon, hogy a tanuló nem a számára megfelelő isko-

latípust látogatja, akkor élhet a tanuló az iskolaváltás (Schulwechsel) lehetőségével. Az iskolavál-
tást több tényező ösztönözheti. Tanulmányi előmenetellel összefüggő tényezők: szorgalom válto-

zásai, képességek és készségek elhibázott megítélése, vagy eltérő továbbtanulási szándék körvo-
nalazódása. Személyes okok: családi viszonyokban bekövetkezett változások, magatartási prob-
lémák, szocializációs nehézségek, problémás kapcsolat kialakulása bizonyos tanárokkal, ami a 

tanulmányi előmenetelre is rányomja bélyegét. Az iskolaváltás érinthet egy tanulót pozitívan, 
vagy negatívan, annak megfelelően, hogy magasabb képzettséget biztosító iskolatípusba lép-e be, 

illetőleg a képességei és készségei kibontakoztatása szempontjából jobban megfelelő iskolatípust 
választ-e, valamint az új iskolában sikerélmények vagy kudarcok érik-e. 
A német szakirodalomban is előfordul, hogy nem tesznek különbséget az iskolai átmenet és az 

iskolaváltás között, hanem az iskolák közötti átjárhatóság esetén egyszerűen átmenetről 
(Übergang) beszélnek. A vertikális átjárhatóság felfelé történő átjárhatóság, az iskolai pályafutás-

ban felemelkedést tesz lehetővé. A képzési utaknak tantervileg és időben egymásra kell épülniük. 
A vertikális átjárhatóság nem csak az általánosan képző intézményekre, hanem a szakképzésre is 
jellemző. Horizontális átjárhatóságról az egymással párhuzamosan futó képzések esetén beszélhe-

tünk. Természetesen tantervi feltétele is van a csatlakozási lehetőségnek (Liegmann 2008). 
1. ábra 

Az iskolai rendszer lehetséges átjárhatósága a háromosztatú iskolarendszerben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Liegmann (2008.) alapján saját szerkesztés  

                                                 
8
 Szászországban:Gymnasium vagy Mittelschule mit Realschulbildungsgang vagy Mittelschule mit 

Hauptschulbildungsgang, Bajorországban Gymnasium, Realschule és Mittelschule ( régebbi nevén: 

Hauptschule) a nyugati tartományokban, például Észak-Rajna-Ves ztfáliában: Gymnasium vagy Realschule vagy 

Hauptschule vagy Gesamtschule azok az iskolatípusok, amelyekbe jelentkezhetnek a tanulók az elemi oktatás 

után, illetve amelyek között felsőbb évfolyamokon  megtörténhet az isko laváltás. 
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Összegezve iskolai átmenet (Übergang) történhet az iskolarendszerben vertikálisan és 
horizontálisan, tehát valamilyen megszerzett végzettség, befejezett iskolatípus után a tanuló 
átmegy, átlép az eddigiekre épülő, következő iskolafokozatba (elemi oktatásból a középfok 

szintjére vagy általánosan képző középiskolából a szakképzésbe). Az iskolaváltás is történhet 
horizontálisan és vertikálisan. A magasabb képzettséget biztosító iskolatípusba történő váltás 

általában vertikális irányú. Az általánosan képző iskolatípusok között, a magasabb végzettsé-
get biztosító intézménybe irányuló mozgás esetén előfordul, hogy a váltás évismétléssel jár, 
az új iskolatípusba hozott hátrányok ledolgozása érdekében.  

A kutatás magyarországi továbbgondolásának szempontjából a kényszerátjárhatóság 
fogalmának bevezetését tartom szükségesnek. Magyarországon az iskolák közötti átjárhatóság 

kérdése peremre szorult téma. Hiányzik a jogi szabályozás. Az iskolaváltókat oktatási statisz-
tika nem rögzíti. Az egyik iskolatípusból a másikba váltó tanuló felvételének, átvételének a 
kérdése jogilag szabályozatlan, intézményi hatáskörbe tartozik. Ennek következtében a ma-

gyar oktatási rendszerben nagy anomáliák tapasztalhatók. Oktatáskutatók szerint a magyar 
középiskolai rendszerben beszélhetünk átjárhatóságról, de ez a finanszírozás kényszeréből 

fakad. Nem biztos, hogy az egyik iskolában megszerzett műveltségtartalom kompatibilis a 
másik iskolában támasztott követelményekkel, de az iskolák a normatív finanszírozás rend-
szeréből fakadóan nem akarnak lemondani az iskolát váltani szándékozó tanulókról (Imre - 

Györgyi 2006). A fentiek alapján a magyarországi helyzetet a kényszerátjárhatóság fogalmá-
val tudom jellemezni. A valamilyen okból váltani szándékozó tanuló befogadása kényszer az 

intézmény számára: a csökkenő gyereklétszám, a finanszírozási rendszer miatt elemi érdek az 
intézménybe kopogtató tanuló átvétele még akkor is, ha teljesítménye nem biztató vagy az 
eddig tanult programok az új intézmény pedagógiai programjába nem teljesen illeszkednek. A 

szabályozatlanság következménye, hogy vannak intézmények, amelyek szemet hunynak b i-
zonyos programok hiánya fölött, és a tanuló a megfelelő évfolyamon folytathatja tanulmánya-
it. Más intézmények megkövetelik a hozott „hiányosságok” pótlását osztályozóvizsga vagy 

évfolyamismétlés formájában. 
 

1.2.3. Esélyegyenlőség az oktatásban 

 

Az oktatás egyik feladata, hogy csökkentse a társadalmakban meglévő gazdasági, terüle-
ti, etnikai és kulturális különbségekre visszavezethető egyenlőtlenségeket a maga eszközrend-

szerével. Az esélyegyenlőtlenségek következtében a lakosság jelentős hányada kiszorul a mun-
kaerőpiacról, hiszen alacsony képzettsége lévén nem vonható be a magasabb munkakultúrát 
igénylő tevékenységekbe. Az esélyegyenlőség az oktatási minőség egyik legfontosabb kritériu-

mává vált.  Az előbbi fogalom, ami eredetileg a szociális háttértől való független hozzáférést 
jelenti az oktatási szolgáltatásokhoz, összemosódik az egyenlő esélyek fogalmával, amely in-

kább a hátrányos helyzetű csoportok számára biztosított kompenzációs eszközöket jelenti.  
Az újabb pedagógiai irodalom az oktatás egyenlősége helyett inkább az oktatás méltá-

nyosságáról (equity in education) beszél, mert az esélyegyenlőség fogalomával összemosódik 

a társadalmi igazságosság igénye és az oktatáson belüli egyenlőtlenségek problémája. A kö z-
beszédben, a politika nyelvében még ma is az esélyegyenlőség és kevésbé a méltá nyosság 

kifejezés használják (Radó 2007). Ugyanakkor az inklúzió, az inkluzív oktatás is bevett foga-
lom az oktatási méltányosság terén. Az inklúzió a sokféleség minden aspektusának a méltá-
nyolását jelenti az oktatásban (Varga 2006). Ennek terepe az oktatásban való egyenlő részvé-

tel, mely magában foglalja a hozzáférést is. Az oktatással szembeni elvárás az, hogy a telje-
sítmények tekintetében kimutatható különbségek ne a jóléttől, a jövedelemtől vagy a hatalo m-

tól függő okok következtében alakuljanak ki, azonban az oktatáspolitikának nem az a célja, 
hogy mindenki ugyanazt a teljesítményt nyújtsa, illetve ugyanazokat a lehetőségeket élvezze.  
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Az oktatási méltányosság/ inklúzió egy olyan oktatási környezetre vonatkozik, amelyben az 
egyéneknek módjukban áll, hogy képességeik és tehetségük alapján szemléljék választási le-
hetőségeiket, és hozzanak döntéseket a jövőjüket meghatározóan befolyásoló tényezőket ille-

tően. A méltányosság, az igazságosság és az esélyegyenlőség támogatása a kezdetektől az 
Európai Unió oktatáspolitikájának a prioritása. A méltányossággal kapcsolatos közösségi po-

litika középpontjában a bevándorlók ügye mellett a korai iskolaelhagyóké, az iskolarendsze r-
ből végzettség nélkül lemorzsolódó fiataloké áll (Halász 2012). A korai iskolaelhagyók szá-
mának csökkentése, valamint a növekedés, a versenyképesség, a társadalmi kohézió és a fo g-

lalkoztatás növelése az uniós stratégia egyik kiemelt feladata.  
A korai iskolaelhagyók számának csökkentését az iskolatípusok közötti mobilitás tá-

mogatja, hiszen az iskolák közötti átjárhatóság biztosítja minden fiú és lány számára szociális 
helyzettől függetlenül, hogy a neki megfelelő oktatási környezetben fejlődjenek a képességi 
és készségei. A megfelelő iskolatípus kiválasztásával biztosított lesz számukra az oktatási 

környezetben elért siker, ami alapja a későbbi gazdasági és társadalmi sikerességnek, vagyis 
képzéspolitikai szempontból az előfeltétele annak, hogy a későbbiekben a társadalom aktív és 

produktív polgáraivá váljanak.  
 

1.3. Célkitűzések 

 

A kutatás legfontosabb célja annak bemutatása, hogy az oktatási rendszeren belüli át-

járhatóság hogyan befolyásolja a tanulói életutakat. A kiválasztott tartományokban - összeha-
sonlítva a magyar viszonyokkal - azt vizsgálom, hogy hogyan segítik a különböző középfokú 
iskolák a már a rendszerbe bekerült tanulókat a számukra megfelelő iskolatípus kiválasztásá-

ban. Ez azért elengedhetetlen, mert ma a középfokú iskola az alapiskolázási rendszer utolsó 
állomásának tekinthető, melynek fő célja az, hogy a fiatalokat olyan tanulási és munkavégzési 
képességek birtokába jutassa, amelyek megfelelnek a munkaerőpiac követelménye inek és 

nyitottá tesznek a lifelong learning elfogadására (Imre 2005). Az átjárhatóság problémájának 
a középfokú képzés keretein belül kiemelt relevanciája van, mivel a középfokú képzés nem 

egyszerűen az elemi tanulmányok meghosszabbítása, hanem a fiatalok pályára kalauzolása, 
felkészítése a további tanulmányokra, vagy a munkaerőpiacra történő közvetlen belépésre. A 
modern, meritokratikus társadalomban a középfokú oktatással szembeni egyik elvárás a sike-

res karrierépítés lehetőségének a megalapozása (Husèn 1994), amit az iskolarendszeren belüli 
átjárhatóság támogathat. A téma kifejtéséhez szükséges áttekintést adni az általános képzet t-

séget adó alsó középfokú és felsőközépfokú képzési formákról a szóban forgó tartományok-
ban. 

Az iskolaváltás igényét arról az oldalról is meg kell közelítenünk, hogy napjainkban az 

általános képzettséget nyújtó középfokú iskolák igen heterogén tanuló ifjúsággal foglalkoznak 
tanulási céljaik és előzetes tudásuk szempontjából mind a vizsgált német tartományokban, 

mind Magyarországon. Ezt a köznapi tapasztalatok mellett a PISA- felmérések eredményei is 
mutatják, hiszen a tanulók egy része igen kifinomult információszerzési és - feldolgozási ké-
pességekkel rendelkezik, míg a korosztály számottevő hányadának képességei e tekintetben 

nagyon korlátozottak. Ezen adottságok mellett a középiskoláknak a tanulókat támogatniuk és 
orientálniuk kell egyéni elképzeléseik megvalósításában, ami nem egyszerű feladat. Az átjár-

hatóság jogi szabályozásának az elemzése során az állami szinttől a tartományi szintig figye-
lembe kell venni azt a tényt, hogy a két tartomány oktatásügye fejlődésében különböző utakat 
járt be a kapitalista-szocialista szembenállás időszakában. Ez egyúttal Magyarország és 

Szászország oktatási rendszerében közös fejlődési alapokra enged következtetni.  
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A dolgozat szerkezeti felépítése a célkitűzések megvalósulását az alábbi szempontok 
szerint támogatja: 

 Az oktatás vizsgált környezetének, a két német tartománynak a bemutatására, 

amelyben a területi nagyságot, a népsűrűséget, az egy főre jutó GDP-t, a fog-
lalkoztatottság és a munkanélküliség mutatóit érdemes figyelembe venni, a 

magyarországi viszonyokkal összehasonlítva.  

 A vizsgált tartományok oktatási rendszerének a jellemzése, összevetve a ma-

gyarországival, az eltérésekre rámutatva.  

 Elemzem az iskolai átmenet és az iskolaváltás jogszabályi hátterét Szászor-

szágban és Bajorországban, összehasonlítva a magyarországi jogszabályokkal.  

 A statisztikai adatok tükrében megvizsgálom, hogy hány tanuló tudott élni az 

iskolaváltás lehetőségével.  

 Kérdőíves adatok alapján elemzem a tanulók tapasztalatait, véleményét az is-
kolai rendszer átjárhatóságról abból a szemszögből, hogy a mindennapok gya-

korlata mennyiben korrelál a jogszabályi lehetőségekkel.  

  A tanulókkal és tanárokkal készített, feldolgozott interjúk megmutatják az is-

kolaváltás okait és tapasztalatait gyakorlati szemszögből.  

  A kutatás során kapott eredmények rávilágítanak arra, hogy az iskolaváltás 

lehetősége pozitív irányba befolyásolja-e a tanulói életutak alakulását a vizs-
gált tartományokban.  

 
2. Kutatási módszerek  

 

2.1. Az összehasonlító pedagógia mint módszer 

 

A választott téma a neveléstudományi kutatás empirikus és elméleti ágában egyaránt 
használatos módszert, az összehasonlító pedagógiai megközelítést igényli, amely nemzetközi 
összehasonlítások alapján von le következtetéseket az egyes országok vagy régiók oktatási 

rendszerének alakulásáról. Az összehasonlító pedagógiai módszernek két alapvető módját 
szokás megkülönböztetni: 1. a holisztikus, vagyis a tárgyalt problémát egységként kezelő, 

leíró jellegű, a teljes oktatási rendszert elemző eljárást, 2. a szisztematikus, a rendszerek egyes 
részproblémáira koncentráló eljárást (Kárpáti 2002). Jelen kutatás a szisztematikus megköze-
lítési módot alkalmazza, vagyis az oktatási rendszer részproblémáira – átjárhatóság – koncent-

rál. Az összehasonlító vizsgálat Németország két tartományára (Sachsen és Bayern), valamint 
Magyarországra irányul. Napjainkban megnőtt az oktatási rendszerek működéséről megsze-

rezhető információk iránti igény. A közös európai oktatáspolitika szempontjából is lényeges a 
képzési rendszerek, alrendszerek sajátosságainak az összevetése. A kutatás során végzett ösz-
szehasonlítás jelentősége abban áll, hogy olyan közvetlen, a terepvizsgálat során szerzett ta-

pasztalatok leírását tette lehetővé, ami számszerű adatokkal nem megragadható (Kozma 
2006).  

A választott módszer nehézségét az okozza, hogy az összehasonlító pedagógia ered-
ményei nem ültethetőek át egyszerűen a gyakorlatba. A relevancia kérdését feszegeti az úgy-
nevezett Sadler-dilemma, miszerint mennyi idő távlatából vagy milyen empirikus vizsgálatok 

igazolásával válthatók gyakorlattá az összehasonlító pedagógia megállapításai. Schriewer 
szerint az összehasonlító pedagógia eredményei függnek attól a kulturális közegtől, amelyben 

születnek. Felhasználhatóságukat befolyásolja, hogy mennyire befogadó az eredményeket 
használni akaró kulturális környezet (Kárpáti 2002:14). Jelen vizsgálat esetében ez utóbbi 
szempont nem okozhat problémát, hiszen az összehasonlított oktatási rendszerek a 

herbartiánus hagyományokból születtek, tehát a két kulturális közeg nem idegen egymástól.  
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2.2.. Kutatási stratégiák, vizsgálati módszerek kiválasztása 

 
Az oktatási rendszeren belüli átjárhatóság vizsgálata során a deduktív, analitikus kuta-

tási stratégiát választottam, mivel ez a módszer jogi, közoktatás politikai és összehasonlító 
pedagógiai témák elemzését szolgálja (Szabolcs 2001). Követtem az analitikus jellegű kutatá-

sok folyamatának logikai lépéseit: források felkutatása, forráskritika, a források értelmezése, 
majd általánosítások, oksági összefüggések megfogalmazása. A kutatás során pedagógiai fo-
galmakat értelmeztem, törvényi, jogszabályi szövegeket (forrásokat) elemeztem, valamint 

összehasonlító elemzést végeztem nemcsak pedagógiai jelenségek (átjárhatóság) tekintetében, 
hanem geográfiai szempontból is, mivel részben eltérő földrajzi-gazdasági egységek oktatási 

rendszerén belül végeztem a vizsgálataimat. A munkát nehezítette, mint már utaltam rá, hogy 
az oktatási rendszer átjárhatóságának kérdése Magyarországon alig kutatott, pedig releváns 
téma. A kérdés annyira mostohán kezelt a közoktatás politikában, hogy az iskolaváltókat még 

oktatási statisztika sem rögzíti.  
A probléma megközelítése szempontjából a dokumentumelemzésre helyeztem a hang-

súlyt, mivel ez a módszer alkalmas adatok összegyűjtésére, következtetések megalapozására 
és levonására valamely oktatási rendszerre, illetve alrendszerre és ennek működésére vonat-
kozóan, továbbá lehetőséget nyújt más nemzetközi modellekkel való összehasonlításra (Náda-

si 2000). Az elemzett törvényi szövegek olyan források, amelyek keletkezésük pillanatában 
közvetlen kapcsolatba kerültek az oktatáspolitikával, azonnal hatást gyakoroltak a pedagógiai 

gyakorlatra. Az értekezésben vizsgált dokumentumok az intézményen kívüli irányítás, ellen-
őrzés nyilvános dokumentumai közé sorolhatók és eredetiek, vagyis abban a konkrét formá-
ban voltak elemezhetőek, ahogy elkészültek. Emellett vizsgáltam összegző jellegű dokumen-

tumokat is, amelyek a kutatás szempontjából releváns statisztikai adatokat tartalmaztak. A 
dokumentumok sokfélesége mély rétegek feltárását tette lehetővé.  

Törekedtem arra, hogy többféle módszert használjak, ezért a jelen kutatásban komb i-

náltam a dokumentumelemzést a kikérdezés eljárásával, ez olyan bevált megoldás, amely az 
empirikus módszerek körén belül gyakran kerül alkalmazásra. A kikérdezés hatékony mód-

szernek bizonyult a kutatás szempontjából, hiszen alkalmas volt egyének véleményének, atti-
tűdjeinek, élményeinek, motívumainak a felderítésére. Az egyéni kikérdezés kétféleképpen 
történt: írásbeli (kérdőíves) és szóbeli módszerrel, félig strukturált interjú keretében. Az utób-

bi módszer erősségét az adta, hogy a kérdező és a kérdezettek között személyes interakciós 
kapcsolat volt, ami pozitívan befolyásolja az interjúk mélységét és tartalmát (Nádasi 2000).  

A kutatás módszertani szempontból kvalitatív metodológiát alkalmazott: nem a szám-
szerűsítésre törekedett, hanem az adatok mögött húzódó összefüggések bemutatására. A ké r-
dőív és a félig strukturált interjú alkalmazása árnyalta a statisztikai adatok által kialakított 

képet. A kérdőívek zárt és nyílt végű kérdéseket tartalmaztak, a válaszokat kontingencia táb-
lázatokban dolgoztam fel. Az interjúk nyílt kérdéseket tartalmaztak k isszámú mintának meg-

felelően (Sántha 2006). 
Emellett az átjárhatóságról és az oktatási méltányosságról a médiumokban megjelent 

közvélekedést is felhasználtam illusztratív jelleggel. Ehhez elsősorban bajor és szász elektro-

nikus cikkeket használtam fel.  
 

2.3. A kutatás validitása és reliabilitása 

 
A kvalitatív kutatás validitásának érdekében triangulációt alkalmaztam, miszerint egy 

probléma többoldalú megközelítése szükséges és e többoldalú megközelítés nem zárta ki a 
kvantitatív módszerek alkalmazását sem. A kutatási téma megközelítésének egyik szempont-

ját a statisztikai adatok jelentették- egyrészt geográfiai, másrészt oktatásügyi szempontból. A 
tartományi struktúra leírásához olyan statisztikai adatokat használtam fel, amelyek érzéklete-
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sen fejezik ki a területi különbségeket, az adott tartomány erősségeit. Figyelembe vettem a 
fejlettségi szint legátfogóbb mutatóját, az egy lakosra jutó bruttó nemzeti össztermék alakulá-
sát tartományi szinten is. Ebből következtetni lehet az oktatásra fordított materiális javak mé r-

tékére, ami részben befolyásolhatja az oktatási rendszer minőségét. Kitérek az adott terület 
földrajzi jellemzőire is (területi nagyság, népességszám, népsűrűség). A statisztikai adatok 

használatánál megpróbáltam az elérhető legfrissebb adatokra támaszkodni, ez azt jelenti, hogy 
általában 5 évnél nem régebbi adatokat vettem figyelembe.  

Oktatásügyi szempontból az oktatási rendszer hatékonyságával és az iskolaváltással 

kapcsolatos statisztikai adatok áttekintésére volt szükség. A Bildungsmonitor 2012 felmérés 
alkalmas arra, hogy megismerjük az adott oktatási rendszer erősségeivel és gyengeségeivel kap-

csolatos adatokat, áttekintsük a vizsgált tartományok oktatási mutatóit. Az iskolaváltással kap-
csolatos statisztikák megmutatták az átjárhatóság megvalósulásának a lehetőségeit. A bajor tar-
tományra vonatkozó elemzéseket a Bildungsbericht Bayern című statisztikai adattár; a szász 

tartományra vonatkozóan a Schule in Sachsen Bildungsbericht 2008 című kiadvány, illetve an-
nak 2012-es frissítésének felhasználásával készítettem el. Emellett mindkét tartományra vona t-

kozóan Bellenberg (2012) adatait is felhasználtam.  A statisztikai adatok alapján megállapítható, 
hogy egy adott oktatási rendszeren belül valós igény-e az iskolaváltás. Az áttekintés során in-
formációkat lehetett leszűrni arra vonatkozóan, hogy milyen iskolatípusból és melyik évfo-

lyamokról hova irányul az iskolai karrier korrekciója.  Az adatok elemzésével következtéseket 
lehet levonni az iskolaváltók motivációival és a mobilitási lehetőségeikkel kapcsolatban. A ma-

gyarországi viszonyokkal történő összevetést nehezítette, hogy ilyen jellegű adatbázis nem áll 
rendelkezésre, Magyarországon az iskolaváltást oktatási statisztika nem rögzíti. Így becsléseket 
használtam fel a „Jelentés a magyar közoktatásról” című kötet adatai alapján (Imre–Györgyi 

2006).  
A vizsgált téma megkövetelte a vonatkozó jogszabályok analízisét is. Az elemzés so-

rán a nevelésügyi jogszabályok nemzeti karakterének a figyelembe vétele elengedhetetlen. A 

magyarországi viszonyok elemzéséhez felhasználtam Magyarország Alaptörvényét, az 1993. 
évi LXXIX. közoktatási törvényt, a 2011-es Köznevelési törvényt, valamint a 2012-es Nem-

zeti Alaptantervet. A Német Szövetségi Köztársaság vonatkozásában az országos szintű jog-
szabályelemzéstől haladtam a tartományi szintű jogszabályok felé: az Alkotmányban biztos í-
tott művelődéssel kapcsolatos alapjogoktól, a kultuszminiszteri konferencia határozatain 

(Beschlüsse der Kultusministerkonferenz) át a tartományi jogszabályokig (Schulordnungen).  
Tartományi szinten első lépésben az iskolai átmenetre vonatkozó szabályozást, ajánlásokat 

tekintettem át. Ezt követően az alsó középfok szintjén elhelyezkedő iskolatípusokra vonatko-
zó rendelkezéseket vizsgáltam meg, hogy milyen feltételekkel lehetséges alsó középszinten és 
felső középszinten iskolatípust váltani.  

A megcáfolhatósági elvet alkalmaztam a Popper- féle falszifikációs elmélet alapján 
(Popper 1997). Mivel nem cáfolható a vizsgált jelenségek közötti összefüggés, állíthatjuk, 

hogy igaz ismerethez jutottunk. Nem mutatható ki logikai úton az, hogy nincs összefüggés az 
átjárhatóságot támogató jogszabályi háttér és a megfelelő iskolatípus kiválasztása között, ami 
esélyegyenlőséget biztosít a tanulói továbbhaladás területén.  

A kutatás érvényességének a biztosítását szolgálta a megfelelő táblázatok, számszerűségek  
jelenléte a vizsgálatban, hiszen kvalitatív kutatásokban helye van a kvantifikált megállapítá-

soknak. A módszerek között fontos szerepe volt a saját készítésű kérdőívvel végzett vizsgá-
latnak (2. és 5. melléklet), illetve az interjúknak a bevont iskolák tanulóival, tanáraival, vala-
mint az iskolaváltásban érintett szülőkkel (3., 4. és 6. melléklet). Ezek közül a kutatás gerincét 

a kérdőíves vizsgálat jelentette, amellyel árnyaltabb képet tudok nyújtani az átjárhatóság gya-
korlati kérdéséről a statisztikai adatok és monitoring felmérések mellett. A kérdőíves vizsgálat 

során kvalitatív adatgyűjtési technikát alkalmaztam. Az előrelátható nehézségek  miatt (kül-
földi terep, az iskolavezetők bizalmatlansága, az időbeni korlátok és a humán erőforrás hiá-
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nya) nem is törekedhettem reprezentatív minta összeállítására, így hozzáférés alapú mintavé-
tel történt. A nehézségek ellenére nagyon sok értékes adatot sikerült összegyűjteni. A kérdő-
ívek zárt és nyílt kérdéseire adott releváns válaszokat kontingencia táblázatokban összege z-

tem (9. sz. melléklet), mivel kvalitatív leírásra, tendenciák megsejtésére ezek a táblázatok 
bizonyulnak a legalkalmasabbnak (Nahalka 2000). A kontingencia táblázatban szereplő érté-

kek kapcsán felmerült az a kérdés, hogy a bajor és a szász statisztikák által közölt iskolaváltá-
si gyakoriság megegyezik-e a vizsgált mintában szereplő értékekkel. Ennek a kérdésnek tesz-
telésére a χ2 próba alkalmazható. (A magyarországi mintával kapcsolatban ez az összefüggés-

vizsgálat nem végezhető el, mivel Magyarországon az iskolaváltást oktatási statisztika nem 
rögzíti.) Az interjúk az iskolaváltásban közvetlenül érintett tanulókkal a pedagógusok segítsé-

gével történő kiválasztás alapján készültek el. A megkérdezett diákoktól első kézből kaptam 
gyakorlati tapasztalatokat, véleményt az iskolai rendszer adott tartományon belüli átjárhatósá-
gáról. Törekedtem minél több különböző eset kiválasztására, mivel nem könnyen azonosítha-

tó tanulókról volt szó, az egyik közreműködő személy javaslata alapján jutottam a következő-
höz, azaz a hólabda-stratégiát alkalmaztam. A tanárokkal készített interjúk inkább az átjárha-

tóság problematikus összetevőire, nehézségeire, anomáliákra koncentráltak. Szászországban 
szülőkkel készítettem interjúkat, mivel tanárokat nem sikerült elérnem. Ezek az interjúk in-
kább a személyes tapasztalatokon és az emocionális összetevőkön alapuló álláspontokat rö g-

zítették. 
A kikérdezéssel végzett kutatás megbízhatóságát növelte, hogy a szakirodalomban már 

publikált eredményekre támaszkodott (Liegmann 2008), és más empirikus módszerrel komb i-
nálva, komplementer jelleggel került alkalmazásra. A kutatás végkövetkeztetései nem a teljes 
populációra érvényesek, de igazolták a problémafelvetés relevanciáját. Az alacsony elemszá-

mú minta alkalmazása miatt az adatok elemzése során feltárt összefüggések korlátozott érvé-
nyűek, de arra alkalmasak, hogy kijelöljék a további vizsgálatok számára az irányt.  
 

2.4. A kutatás főbb kérdései, előfeltevések 

 

Kutatásom a középfokú iskolák közötti átjárhatóságot és az ezzel összefüggő esély-
egyenlőség/ inklúzió megvalósulásának a lehetőségét vizsgálta. A középfokú oktatás szerke-
zetét és a különböző iskolatípusok közötti váltás lehetőségét Magyarországon, Szászország-

ban és Bajorországban vettem górcső alá. Nemzetközi és hazai kutatási előzmények áttekinté-
se mellett indokoltnak láttam a középfokú oktatás európai modelljeinek a bemutatását. Töre-

kedtem arra, hogy rávilágítsak a kapcsolódási pontokra a bajor, szász és a magyar oktatási 
rendszer között, valamint az oktatási rendszer és a jogi szabályozás között. Az elméletből le-
vont konzekvenciák alapján az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

1. A jogszabályi háttér támogatja-e a tanuló számára megfelelő iskolatípus kiválasztá-
sának és elvégzésének lehetőségét?  

Az esélyegyenlőség/ inklúzió kérdése a kutatási téma szempontjából az iskolai rend-
szerben történő továbbhaladás tekintetében releváns. A német oktatási rendszer – ezen belül a 
vizsgált tartományoké – az első ránézésre a korán szelektáló iskolarendszerek közé tartozik, 

mivel korán (a 4. évfolyam után) döntés elé állítja a tanulókat iskolatípus választás kérdésé-
ben. Ennek a veszélynek az ellensúlyozására építette be az oktatáspolitika a rendszerbe az 

átjárhatóságot (Szebenyi 1997). Ez azt jelenti, hogy az oktatáspolitika lehetőséget nyújt az 
átjárhatóságra alsó középfokon (5.-8. évfolyam), valamint a 10. évfolyam elvégzése után, 
amikor újabb lehetőség nyílik a felső középszintre történő továbblépésre. Ennek alapján arra 

kerestem a választ: 
2. Az adekvát jogi szabályozás megléte a bajor és szász oktatási rendszerben esélyegyen-

lőséget/ inklúziót biztosít-e a tanulói továbbhaladás területén?  
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Két évig tartó empirikus kutatás eredményei alapján próbálok válaszolni a kérdésre 
és végzek összehasonlítást Bajorország, Szászország és Magyarország tekintetében. A vizs-
gált probléma is kapcsolódik ahhoz az alapvető kutatási kérdésemhez, hogy a gyakorlat olda-

láról milyen hatással van az átjárhatóság lehetősége a tanulók iskolai pályafutására? Ezt a 
kérdéskört három további (3. 4. és 5.) kérdésre bontottam. Azt feltételezem, hogy a tanuló 

számára megfelelő iskolatípus elvégzése a munkaerőpiacon való érvényesülés szempontjából 
meghatározó. Megfigyeléseim alapján úgy vélem, hogy az iskolaváltás lehetősége pozitív 
irányba hat a későbbi életcél megvalósításának tekintetében. A fogalmak operacionálását és 

az összefüggések feltárását követően kérdéseim a következők voltak: 
3. Hogyan ítélik meg a tanulók az iskolaváltás lehetőségét, pozitív körülményként szem-

lélik-e az iskolarendszeren belül?  
Az iskolaváltás adott lehetőség a tanulók számára, így nem tekintik véglegesnek az á l-

talános iskola után hozott döntést, lehetőségük van a személyiség- és teljesítményfejlődésük-

nek megfelelő tanulmányokat folytatni a középfokú oktatás folyamán.  
4. Az alacsonyabb vagy magasabb képzési szintet biztosító intézményekbe vált inkább a 

tanulók többsége iskolai pályafutása során?  
A tanulók többsége az általános iskola után inkább a magasabb végzettséget ígérő intézmény-
típusokba igyekszik, elsősorban szülői nyomásra. Ennek következménye az lesz, hogy az e l-

várásokkal megbirkózni nem tudók váltanak a szorgalmuknak és képességeiknek jobban me g-
felelő iskolatípusba.  

5. Támogatja-e a tanulók számára az érettségi megszerzését az iskolai rendszer átjárha-
tósága?  
A legtöbb tanuló diplomás foglalkozást képzel el magának, aminek elengedhetetlen 

feltétele az érettségi vizsga. A német oktatási rendszerben ennek két formája van az általános 
érettségi és az „egyszerűbben” elérhető szakérettségi. Magyarországon standard érettségi 
vizsga van. 

6. A magyarországi középiskolai rendszerben - összehasonlítva a bajor és szász viszo-
nyokkal – a beszélhetünk-e jól felépített átjárhatóságról?  

A magyar iskolarendszer integratívnak látszik, hiszen a hosszú első ciklus (8 év) soká-
ig együtt tartja a tanulókat. Ugyanakkor Magyarországon nincs kialakult, részletes jogi szabá-
lyozása az iskolák közötti átjárhatóságnak, hanem ad hoc módon valósul meg. Az oktatásügyi 

rendelkezések megengedően fogalmaznak, a döntést az intézményekre bízzák, így az egyes 
intézmények között nagy anomáliák tapasztalhatók.  

 
3. A nemzetközi és hazai kutatási előzmények áttekintése 

 

A német modell az utóbbi években kevésbé kutatott területe a neveléstudománynak. A 
témával kapcsolatban az 1990-es években születtek publikációk: Forray R. Katalin (1995) 

tanulmánya a német újraegyesítés következtében az oktatás átalakításában felmerülő problé-
mákat mutatja be. Elemzi az iskolaügy szerkezeti különbségeit a „régi” és „új” tartományokat 
szembeállítva. Megismerteti az érettségi vizsga és az értékelési rendszer körül zajló vitákat. 

Bemutatja a gimnáziumi felső tagozat (11.-12.-13. évfolyam) tartalmát és szervezetét.  
Egervári (1991) Németország nyugati tartományainak az iskolaszerkezetét és vizsga-

rendszerét elemzi. Bepillantást enged az elemi és középfokú oktatás szerkezetébe Észak-
Rajna Vesztfália (Nordrhein-Westfalen) iskolarendszerén keresztül.  

Varga (2009) írt a német oktatási rendszerről. Rövid történeti és szerkezeti ízelítőt ad a 

teljesség igénye nélkül a német iskolarendszerről vertikális és horizontális tekintetben. A 
szerző megállapításainak túlnyomó része a Das Bildungswesen in Deutschland című 2003-

ban kiadott monografikus köteten nyugszik. Abból a kijelentésből, hogy „Oktatás és nevelés 
tehát a tartományok ügye és ebbe tartalmilag a szövetségi államnak nincs beleszólása 
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(Leschinsky)” azt a következtetést vonja le, hogy az egyes tartományok tanügyi rendeletei, 
oktatási törvényei, programjai teljesen különböznek egymástól. Ha ez így lenne, oktatásügyi-
leg működésképtelen lenne a szövetségi állam, lehetetlenné válna a tartományi iskolarendsze-

rek közötti földrajzi átjárhatóság. Az utóbbi években egységesedési törekvések figyelhetők 
meg a szövetségi tartományok között sok tekintetben (Mittelschule, G8), ennek a leírására A 

német oktatási rendszer című fejezetben lesz mód.  
Hazánkban a középiskolák közötti átjárhatóság kérdésével nem igazán foglalkozik a 

neveléstudományi szakirodalom, pedig mutatkozik igény az iskolai e lőrehaladás korrekciójá-

ra. A középiskolai rendszeren belüli átjárhatóság kérdésével Magyarországon az 1990-es évek 
második felében foglalkozott több publikáció, különösen a NAT bevezetése, illetőleg a 10. 

évfolyam utáni alapműveltségi vizsga kapcsán. Az alapműveltségi vizsga letételét tekintették 
volna egységes standardnak, ami biztosította volna az iskolák közötti átjárhatóságot.  

Annak idején még a Nat-vitához kapcsolódóan az iskolák közötti átjárhatóság kapcsán 

a 8 osztályos gimnáziumot vette górcső alá Gloviczki Zoltán (1997) az Új Pedagógiai Szem-
lében. A szerző szerint az átjárhatóság kérdése nem annyira releváns téma a magyar oktatá s-

ügyben, legalább is a négyosztályos és nyolcosztályos gimnáziumok viszonyát tekintve. Úgy 
gondolja, ha valaki iskolát szeretne vagy kényszerül váltani, nem okozhat problémát.  A köz-
oktatási törvény ezt támogatja, és az iskolák úgyis rugalmasan állnak a szándékhoz. Ilyen 

módon különbözeti vizsgák letételével vagy évismétléssel megoldható a kérdés.  
A német iskolarendszeren belüli átjárhatósággal Szebenyi Péter (1997) foglalkozott 

Tagoltság és egységesítés-tananyagszabályozás és iskolaszerkezet című írásában, amely a 
Magyar Pedagógiában jelent meg. Az oktatáskutató bemutatja, hogy az oktatási rendszer mi-
ként halad a tagoltságtól az egységesedés felé. Ugyanakkor az iskola mindennapjaiban igény 

mutatkozik a differenciálásra. A kettős tendenciát makroszinten mutatja be az iskolaszerkezet 
változásainak keretei között. Vizsgálja az iskolarendszer és tanterv viszonyát és ennek alapján  
állít fel modelleket. A külsőleg egységes, belsőleg tagolt modell az Egyesült Államok iskola-

rendszere. A külsőleg és belsőleg is egységes modell példája Anglia. A külsőleg tagolt, de 
belsőleg egységes oktatás mintamodellje a német oktatási rendszer. „Olyan sajátságos modell 

[…], amely – talán éppen, mert hozzászokott a tagoltsághoz – folyamatosan hozta és hozza 
létre a belső átjárhatóság lehetőségeit, törekszik a belső egység megteremtésére.” (Szebenyi 
1997:290). A tanulmány szerint a magyar oktatási rendszer a külsőleg és belsőleg is tagolt 

modell irányába sodródott el, ilyen módon sokszor az iskolák között átjárhatatlan különbsé-
gekről beszélhetünk.  

Imre Anna (2005) áttekinti a tanulói továbbhaladás lehetőségeit a felső középfokú in-
tézményekben, megismerhetjük a tanulói továbbhaladás lehetőségeit az oktatási rendszerek 
függvényében nemzetközi összehasonlításban. Az alapfokról a középfokra történő átmenet 

egy olyan választóvonalnak tekinti a szerző, ahonnan középfokon a tanulói kudarcok nagy 
valószínűséggel eredeztethetők. Jellemzi a hazai iskolaszerkezetben bekövetkezett változáso-

kat az 1990-es évektől kezdődően. 2010-ben az Educatioban megjelent tanulmányában közép-
iskolai csoportok iskolázási útjait elemezi. Gimnazisták és szakközépiskolások formális isko-
lai rendszerben való részvételét, felsőoktatásba történő bekerülésük lehetőségeit vizsgálta az 

Ifjúság 2000 adatainak másodelemzésével. Imre 2011-ben írt tanulmánya megerősíti, hogy az 
egész életen át tartó tanulás kérdéskörével igen szoros összefüggésben állnak az oktatási rend-

szerek szerkezeti és továbbhaladási sajátosságai. A magyar oktatási rendszer szerkezetét ö sz-
szehasonlítja az európai tendenciákkal. Az oktatási rendszer vertikális és horizontális változá-
sait elemzi, emellett megemlítve a továbbhaladás lehetőségeit, több oktatási program meg-

hosszabbodásáról beszél, de a vizsgálat az oktatási programok közötti átjárhatóságot nem 
érinti. 
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A magyarországi iskolatípusokat és alapszerkezetet, a bennük rejlő lehetőségeket és 
hátrányokat Forray R. Katalin–Kozma Tamás (2011) tekintik át. Összevetik az eltérő iskolatí-
pusokat és alapszerkezeteket nemzetközi összehasonlításból ismert példák alapján.  

Az esélyegyenlőség és oktatáspolitika problémáira Forray R. Katalin – Hegedűs T. 
András (2003) világítottak rá.  Bemutatják az interkulturális neveléssel kapcsolatos nemze t-

közi tapasztalatokat az oktatásügyben. Az oktatási egyenlőtlenségek feltárását interjús és kér-
dőíves vizsgálatok alapján végezték.  

Az esélyegyenlőségi, méltányossági és átjárhatósági lehetőségek esetén az inkluzív 

oktatás biztosította tényezőket Varga Aranka (2006) mutatja be. Az inklúzió feltételezi az 
oktatásban való egyenlő részvételt és az oktatáshoz történő egyenlő hozzáférést.  

A tanulók közoktatáson belüli mozgásának lehetőségeit mutatja be Einhorn Ágnes 
(2013) tanulmánya. Nem elsősorban az iskolaváltásokat vizsgálja, hanem a közoktatásban 
megjelenő validációs gyakorlatot mutatja be különböző oktatási intézményekben az iskolave-

zetéssel készített interjúk segítségével. A beszélgetések 2012 októbere és 2013 januárja között 
készültek az egész magyar közoktatási rendszert lefedve - általános iskolákban, négyosztályos 

és szerkezetváltó gimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakiskolákban, bár a vizsgált 
minta nem reprezentatív, a megkeresett iskolák többsége Budapesten működik. Megállapítja, 
hogy az átjárhatóság kérdése komoly probléma a magyar oktatási rendszerben, mivel az elvi 

átjárhatóság ellenére jelentős, ugyanakkor megfoghatatlan különbségek vannak az egyes in-
tézmények között. 

A „Méltányosság az oktatásban” című OECD analitikus országjelentésből (Radó 
2007) tájékozódhatunk a méltányossággal kapcsolatos nézetekről és megközelítésekről. Az 
OECD ajánlása Magyarországon a 8+4 szerkezetet preferálja a közoktatásban. A vizsgálat 

szerint a nyolc és hat évfolyamos gimnáziumok a szelekció színterei, mivel ezeket az iskolá-
kat a képzett és erős befolyással rendelkező szülői csoportok részesítik előnyben. Az iskolák 
felvételi vizsgát tartanak, e teljesítmény szerinti besorolás általában összefügg a szülők vé g-

zettségének a szintjével. „A nagyobb esélyteremtés biztosításának érdekében Magyarorszá g-
nak minimálisra kell csökkentenie a középiskola nyolcadik évfolyam előtti megkezdésének 

lehetőségét, ami olyan politikai kérdés, amely jelentős figyelmet kapott Magyarországon.”  
Németországban az iskolai átjárhatóság kérdésével az esseni egyetem egyik pedagógi-

ai kutatócsoportja foglalkozott G. Bellenberg vezetésével. Tanulmányukban áttekintést adtak 

a 16 német tartomány átjárhatóságáról a jogszabályi vizsgálat és kvantitatív kutatások alapján 
(Bellenberg–Hovestadt–Klemm 2004). Áttekintették a lehetséges iskolai pályafutásokat és ezt 

összevetették a tényleges iskolaváltások számával és irányával és elemezték az elérhető vé g-
zettségeket. Megállapították, hogy az iskolatípusok közötti mobilitás a 30-40 évvel ezelőtti 
állapotokhoz képest jelentősen javult.  

A Max-Planck Intézet munkatársai az időnként új adatokkal frissített Das 
Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland az egész német oktatásügyet bemutató kö-

tetben foglakoznak a tanulók iskolai pályafutásának a leírásával (Cortina – Trommer 2003). A 
kötet szerzői az összes tartományban vizsgálják az iskolaváltást, nem elégedettek a megvalósuló 
eredményekkel. A vizsgált adatok elemzéséből kiderül, hogy Szászország és Bajororszá g vi-

szonylag jó eredményeket könyvelhet el a többi tartományhoz képest az átjárhatóság területén.  
Vanessa Haasis (2008) a reáliskolából (Realschule) az esti gimnáziumba (Berufliches 

Gymnasium) történő átlépés kérdését boncolgatja a matematika tanítás szemszögéből Baden-
Württemberg tartományban. Bár ez a tartomány nem tartozik a vizsgált tartományok közé, de 
oktatási rendszere hasonlóságokat mutat Bajorországéval. Kutatásai igazolják, hogy a vizsgált 

tartomány oktatási rendszere az átjárhatóság szempontjából nyitott.  A reáliskolából érettségit 
biztosító képzésbe átlépők a szerző vizsgálatai szerint általában hiányosságokkal küzdenek 

matematikából, ami általában a képzési idő meghosszabbodását eredményezi számukra.  
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Anke Liegmann (2008) disszertációjának könyv változatában: Das Schulformwechsel. 
Perspektiven auf schulische Selektionsprozesse részben a jelen kutatáshoz hasonló módsze-
rekkel tárja fel az átjárhatóság kérdését Észak-Rajna-Vesztfáliában. Bemutatja az iskolaváltás 

intézményi szempontjait és az iskolaváltás funkcióját és hatását a háromosztatú iskolarend-
szerben. Kvalitatív kérdőíves vizsgálattal és interjúkkal tárja fel az iskolaváltás egyéni szem-

pontjait, a siker és sikertelenség jellemzőit, emócióit. A vizsgálat nem reprezentatív Észak-
Rajna- Vesztfália egyik nagyvárosában végezte, ami biztosította, hogy az itt tanulók számára 
bármelyik iskolatípus elérhető volt. A tanulókat megkérdezte az iskolaváltás előtt és után is, 

így egyfajta folyamatleírást kapunk. Nehéz volt megfelelő alanyokat találni, mert számukra az 
iskolaváltás egyben stigmát jelentett, senki nem hangoztatta szívesen, hogy iskolát váltott, 

mert ez valamilyenfajta kudarc megnyilvánulását jelenti.   
Az iskolai átmenet kérdésével több tanulmány foglalkozik a T. Eckert szerkesztésében 

megjelent Übergänge im Bildungswesen című tanulmánykötetben. Az iskolai átmenetet a szer-

kesztő az életcélok megvalósítása szempontjából kritikus döntésnek tartja, mivel ez felerősítheti 
a társadalmi egyenlőtlenségeket. A kötetben található tanulmányok az iskolai átmenetet külön-

böző nézőpontokból közelítik meg: egyéni, szociális, intézményi és társadalomi szempontból. 
Természetesen ezek a síkok átfedéseket tartalmaznak az egyes tanulmányokban.  

A legújabb eredményeket a Bertellsmann Stiftung (2012) közölte Gabriele Bellenberg 

kutatásai alapján. A szerző az egyes tartományokat az alapján vizsgálja, hogy hány osztatú az 
iskolarendszerük és ez a kérdés mennyiben mutat korrelációt az átjárhatósággal. Eszerint az 

iskolarendszer többosztatúsága kedvezőtlenül befolyásolja az átjárhatóságot (Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen, Hessen), azonban az ugyanilyen szerkezettel rendelkező tartomá-
nyokban (Bayern, Baden-Württemberg), ahol jelentős számú tanuló látogatja a Hauptschule 

nevű iskolatípust, mégis pozitív irányú átjárhatóságról beszélhetünk. A publikációból részle-
tes képet kapunk az egyes tartományokban az iskolaváltók számáról, az iskolaváltások irányá-
ról, ennek alapján nem várt eredményre jut a szerző, miszerint a háromosztatú (dreigliedrig), 

konzervatívnak tűnő bajor iskolarendszerben a legkedvezőbbek az átjárhatóság feltételei, és 
így az oktatási esélyegyenlőség szempontjából fontos pozitív korrekciós utak bejárásának a 

lehetősége itt a legnyitottabb.  
 

4. A középfokú oktatás modelljei Európában 

 

Az oktatási rendszerek vertikális és horizontális tagolódást mutatnak. A vertikális ta-

golódás alapján szokták az oktatási rendszereket modellezni. Európában az oktatási rendsze-
reknek többféle modelljét lehet megkülönböztetni aszerint, hogy az elemi, az alsó középfokú 
és a felső középfokú szakasz hol válik el egymástól és e szakaszok hogyan épülnek egymásra. 

Mindegyik modell másképp befolyásolja a tanulói utak és esélyek alakulását annak alapján, 
hogy hány iskolaváltás, vagyis átmeneti pont van a rendszeren továbbhaladók előtt. Ilyen érte-

lemben beszélhetünk komprehenzív vagy szelektív iskolarendszerről. Európában három fő 
modellt különböztetnek meg:  

1. Az egyik két ciklusból áll: az első 4 vagy 6 éves, és erre épül egy 6 vagy 9 éves 

középfokú szakasz, ilyen például a német modell. Az elemi szakasz élesen elkülö-
nül, erre épül az alsó középfok és a felső középfok szintje, ezekek szoros kapcso-

latban állnak egymással, adott iskolatípusban a kétféle középfok szintje egymásra 
épül. 

2. A másik modell szintén két ciklusból áll, de az első hosszú, a második pedig rövi-

debb, itt 8+4 vagy 9+3 éves szerkezetről van szó.  Az elemi szakasz és az alsó kö-
zépfokú szakasz nem különül el egymástól. Ezt skandináv modellnek szokták ne-

vezni. Magyarország is (részben) ehhez a típushoz tartozik.  
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3. A harmadik modell három ciklusból áll, ezek különböző hosszúságúak: 5+4+3 
vagy 6+3+3 évesek. Ilyen az iskolaszerkezete Nagy-Britanniának vagy Franciaor-
szágnak. 

A kétciklusú rendszerek előnyének szokták tekinteni, hogy csak egy váltás van ben-
nük. Az első típus veszélye a rövid alapozó ciklus és a korai szelekció. Ezzel szemben a ho sz-

szú első ciklusos modellben több idő jut az alapozásra, és tovább együtt tartja a tanulókat.  
A magyar iskolarendszerben sajátos módon a szelektív és az integratív típusú kétciklu-

sú képzés egyszerre van jelen a szerkezetváltó 4+8 vagy 6+6 osztályos és a hagyományos 8+4 

osztályos gimnáziumokkal, ugyanakkor a két modell együttélése egyáltalán nem tekinthető 
problémamentesnek, mint majd látni fogjuk.  

2. ábra 
A közoktatás szintjei – oktatási szintek szerinti kapcsolódásai 

 

 

 

 felső középfok 

 

  

 alsó középfok 

 

 

 kezdő szakasz 

 

Francia Német Skandináv 
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Saját ábra Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer alapján 

Az oktatási rendszerben a horizontális elkülönülés a másik rendszerszintű jellemző. Az 
általános képzés és szakképzés elsősorban horizontálisan különül el egymástól, így a középfokú 

oktatási intézmények között annak alapján is létezik különbség, hogy általános vagy szakkép-
zést nyújtanak-e. Részben vertikális elkülönülésről is beszélhetünk az általános képzés és szak-
képzés kapcsán, hiszen a szakképző és szakközépiskola közötti fontos különbség, hogy felkészí-

tenek-e a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges érettségi vizsgára vagy sem.  
Magyarországon a gimnáziumok és szakközépiskolák tartalmi változásai következtében a két 

iskolatípus eddigi merev elkülönülése különösen az oktatás kezdeti és kimeneti szakaszában 
kezd megszűnni, legalább is gyengül. Ebben nagy szerepet játszott az érettségi vizsga standar-
dizálása. Az oktatás szakmai tartalmában továbbra is eltérő, de jellegében egységesebbé váló 

felső-középiskolának differenciálnia kell tananyagát attól függően, hogy a tanulók a felsőfokú 
továbbtanulásra vagy a középiskola utáni munkába állásra, illetve szakképzésre törekednek-e. 

Németországban az alapfok után a 4. osztály végén, 10 éves korban három lehetőség 
áll a tanuló előtt: a jelenleg 8 osztályos gimnázium;9 a 6 osztályos reáliskola (Realschule), 

                                                 
9
  A nyugati tartományokban a rendszerváltás előtt 9 osztályos volt a gimnázium, néhány évnyi átfutást adva a 

tartományoknak, az idén vált mindenhol egységesen 8 osztályossá. 
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amely a gimnázium után második a hierarchiában; valamint az 5 osztályos, legkevésbé igé-
nyes alsó középfokú iskola, a középiskola (Hauptschule vagy Mittelschule), amelyet a régi 
polgári iskolához lehetne hasonlítani. Igaz, tartományonként létezhetnek eltérések, de az a 

rendszer struktúrájában mindenhol azonos. Helyenként kiegészül az úgynevezett egységes 
iskolával (Gesamtschule), egy átfogóbb jellegű, több gyakorlati ismeretet nyújtó iskolatípus-

sal. Ez szintén 8 osztályos, mint a gimnázium, és itt is valamennyi az egyetemi továbbtanu-
láshoz szükséges tárgyat oktatnak, de ide könnyebb felvételt nyerni, mint a gimnáziumba. Ezt 
az iskolatípust a demokratikusabb esélyegyenlőség szellemében hozták létre, gyakran kísérleti 

jelleggel működik, például nagyipari centrumokban. 
 

5. Az esélyegyenlőség és az iskolai rendszerben történő továbbhaladás összefüggései 

 

5.1. Az oktatási egyenlőtlenségek feltérképezésének szempontjai  

 

Az oktatási egyenlőtlenségek feltérképezése több szempont alapján történhet (Radó 

2000.). Hazánkban a leggyakoribb vizsgálati mód a kisebbségek szempontjából történő vizs-
gálat, amely arra irányul, hogy a kisebbségi csoporthoz tartozó gyermeknek nyújtott oktatási 
szolgáltatások mennyire veszik figyelembe a kisebbség szociális, emberi jogi, az interetnikus 

kapcsolatokkal és kisebbségi autonómiával összefüggő jellemzőit.  Az említett vizsgálatok azt 
elemzik, hogy mentes-e az oktatási szolgáltatás a diszkrimináció bármely formájától, a ki-

sebbségekhez tartozó tanulóknak van-e lehetőségük a saját nyelvük és kultúrájuk megismeré-
sére, illetve a társadalmi környezetben történő érvényesüléshez a többségi nyelv és kultúra 
elsajátítására (Forray – Hegedűs 2003.), továbbá az oktatási intézmények befogadó környeze-

te és multikulturális tartalma kellően elősegíti-e a kisebbség integrációját. A multikulturális 
nevelés mellett napjainkban az interkulturális nevelés fogalma került előtérbe. Az interkultu-
rális nevelés dinamikus állapotot szemléltet, szemben a statikus, egymásmellettiséget megje-

lenítő multikulturális neveléssel. Az „inter” előtag feltételezi a kölcsönösséget, az egyenrangú 
kapcsolatokat és az átjárhatóságot (Varga 2006).  

Másik gyakori módszer az egyéni képességekből fakadó esélykülönbségek feltárása. Ez azt 
vizsgálja, hogy a szellemi vagy fizikai fogyatékossággal rendelkező tanuló számára tud-e az 
oktatási intézmény specializált vagy izolált szolgáltatásokat kínálni.  Hol és mi alapján dől el, 

hogy a tanulók normál vagy speciális intézményekbe kerülnek. A normál rendszerű oktatá s-
ban megvannak-e az integrált oktatás feltételei, és milyen programok segítik a sérült gyerekek 

előrehaladását. Ezzel kapcsolatban került bevezetésre az inkluzív nevelés fogalma, amely 
kezdetben a fogyatékkal élők együttnevelésének lehetőségét jelentette.  

A lakóhelyből fakadó hátrányok alapján is gyakran szemlélik az oktatási esélyegyen-

lőséget: a kistelepülések nevelési-oktatási intézményeinek a humán és egyéb forrásokkal való 
ellátottsága mennyire tér el az ország egyéb intézményeitől (Forray 1998), illetőleg a kis okta-

tási kínálattal rendelkező településeken élő gyermekek számára mennyiben adottak a tovább-
tanulás és ezzel összefüggésben az egyéni életcél megvalósításának lehetőségei.  

A hátránnyal indulás egyik kiváltó oka lehet az, hogy a tanuló alacsony szociális-

gazdasági státusú családból jön. Az a kérdés, hogy az iskola mennyire képes kiegyenlíteni az 
ilyen családokban zajló szocializációs folyamat oktatási teljesítményre gyakorolt hatását.  

Nyugat-Európában a bevándorlók szempontjából szükséges az oktatási esélyegyenlő-
séget vizsgálni. Gyakori kérdés, hogy van-e a bevándorló gyermek számára esély a normál 
iskolarendszerű oktatásba való bekapcsolódásra és ott az előrehaladásra, az integrálódásra.  

Részben hasonló kérdések merülnek fel, mint a kisebbségi létből fakadó esélyegyenlőség ese-
tén, vagyis, adottak-e a lehetőségek, hogy elsajátítsák anyanyelvüket vagy kultúrájukat, ha 

erre igényük van. Az inkluzív nevelés fogalmának előtérbe kerülésével beszélhetünk az egyes 
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kultúrákhoz és közösségekhez tartozók befogadásáról. Az inklúzió be nem fejeződő folyamat, 
amely során a társadalomban tapasztalható kizárási kényszerek eltűnnek (Varga 2006).  

Az esélyegyenlőségi vizsgálatok szokásos szempontja a nemek szerinti megközelítés: 

az oktatási szolgáltatásokból történő sikeres részesedés összefüggésben áll-e azzal, vagy 
előnyt jelent-e az, ha valaki fiú vagy lány.  

Vizsgálhatjuk általában is a kérdést, azt szemügyre véve, hogy az oktatáshoz való hoz-
záférés mennyire biztosított az egyes célcsoportok egésze számára. Figyelembe kell venni azt 
is, hogy az oktatás megfelelően differenciált-e ahhoz, hogy megfeleljen az egyes gyermekek 

nevelési szükségleteinek, illetve képes-e alkalmazkodni különböző célcsoportok igényeihez. Az 
oktatás alkalmazkodik-e a személyek és a társadalom megváltozó szükségleteihez? Ezt az utób-

bi szempontú általános vizsgálatot tartom relevánsnak a középfokú oktatási rendszer átjárható-
ságának szempontjából. Természetesen a vizsgálat a többi szemponttól nem határolható el her-
metikusan, hiszen előfordulhat, hogy valaki a lakóhelyből fakadó hátrányok miatt vagy sze-

génység miatt, migrációs háttere miatt nem tudott megfelelő döntést hozni az elemi oktatás sza-
kasza után, és a későbbiekben ezért él vagy lesz kénytelen élni az iskolaváltás lehetőségével.  

Az általános iskolából való továbblépés tipikus  útjait az adott régió helyzete is megha-
tározza (Forray–Híves 2003). Eszerint ha a tanuló „leszakadó térségben” jár általános iskolá-
ba, annál nagyobb valószínűséggel alacsonyabb képzési programot választ továbbtanulása 

során. Ezt a helyzetet nehezíti, hogy a magasabb képzési program eléréséhez jelentős térbeli 
mobilitásra lenne szükség. Kis településeken és leszakadó térségekben lehetőségek híján va-

lószínűsíthető a gyenge gazdasági-társadalmi háttér.  
 
5.2. Az iskolai rendszerben történő továbbhaladással kapcsolatos döntések meghatározói 

 

Az iskolarendszer nemcsak azt határozza meg, hogy bizonyos oktatási csomópontok-
ban milyen döntést hoznak a résztvevők, hanem azt is, hogy egy-egy döntés milyen kockázat-

tal jár. Minél korábban kell belépni egy iskolarendszerben a felsőfokú oktatásra felkészítő 
intézménybe, annál nagyobb annak a kockázata, hogy túl későn derül ki, hogy annak idején 

hibás döntés született. Az iskolai rendszerben való előrehaladásban az időtényező szerepét is 
figyelembe kell vennünk. Az iskolai rendszer vertikális jellege az egymásra épülésen alapszik. 
Strukturális elrendeződésében és az egyes szintek közötti mozgáshoz időrelációk kapcsolód-

nak, vagyis az alsó, közép, és felsőfok egymásra épülve meghatározott és visszafordíthatatlan 
rendben és időtartamban követik egymást. Ebben az esetben az idő sorrendiséget jelent, ez az 

idő normatív hatásaként értelmezhető (Meleg 2006).  A tanulóknak az iskolai rendszerben 
történő előrehaladása a tantervben rögzített tananyagtartalmak és az oktatás periodizációjában 
megjelenő időegységek szinkronitásaként értelmezhető. Így az iskoláztatás évei alatt megfi-

gyelhető egyfajta szinkronitáskényszer.10  A szerkezeti rend nem teszi lehetővé a tetszőleges 
időben történő bekapcsolódást az osztály vagy iskolafokozatok esetében, nem lehetséges 

bármely fokozat kihagyása, vagyis az idő lerövidítése. Lehetséges viszont az idő megho sz-
szabbítása például osztályismétlés11 esetén. Minden szakasz befejezése értelmezhető szelekc i-
ós csomópontként, tehát az iskolarendszerből történő kilépés vagy továbbhaladás a jövő alakí-

tását határozza meg, ezért fontos döntés.  
Minél specializáltabb egy képzési forma, annál kockázatosabb az oda történő belépés. 

A belépési döntési kockázatot (Halász 2001) csökkenti a képzés többszintűsége, tehát annak 
biztosítása, hogy később újra lehet dönteni és az addig elvégzett tanulmányokat igazoló bizo-

                                                 
10

 A fogalmat Meleg Csillától vettem át. A szinkronitáskényszert úgy értelmezi, hogy a tanulók tanóráról tanórára 

készülve teljesítik a magasabb osztályba lépés követelményeit, ami az év végi osztályzatok vagy vizsgák sikerességé-

től függ. Egy iskolai szakasz sikeres lezárása jogosít fel az oktatási rendszerben történő veritkális továbbhaladásra. 
11

 Ez felfogható időbüntetésként, hiszen a tanuló a meghatározott idő alatt nem teljesítette a számára kiszabott 

iskolai feladatok normáját, így önmagát bünteti meg (Meleg, 2006. 34. p.).  
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nyítvánnyal ki lehet lépni a rendszerből. Szintén csökkenti a belépés kockázatát, ha a kilépé s-
nél többféle lehetőség adott az eredményesebb és a kevésbé eredményes tanulóknak egyaránt.  

Az oktatási rendszer egyeseknek különleges döntési lehetőségeket, előnyöket vagy 

hátrányokat adhat. A modern oktatási rendszereket rendkívüli komplexitás jellemzi, előfo r-
dulhat, hogy nem mindenki egyenlő mértékben jut hozzá az ezekkel kapcsolatos információk-

hoz. A megfelelő információkkal való rendelkezés meghatározó szerepet játszik abban, hogy 
ki milyen döntést tud hozni. Sok oktatási rendszerben működnek orientációs rendszerek, ame-
lyek segítenek az iskoláztatással kapcsolatos döntések meghozatalában. Az adott orientációs 

rendszer elsősorban jogi szabályozásban nyilvánulhat meg. Bajorországban és Szászorszá g-
ban az általános iskola 4. évfolyama és az 5- 6. évfolyam az alsó középfok szintjén ezt a célt 

szolgálja. A döntést hozók (adott esetben a tanuló és szülei) pontos leírást kapnak arról, hogy 
az adott iskolatípusba történő belépéshez milyen tanulmányi feltételek (tanulmányi átlagok, 
eddig tanult tantárgyak, tanári konferencia javaslata) szükségesek. A jogi szabályozás tájékoz-

tat a jövőbeni továbblépési lehetőségekről is. A modern társadalmakban ezeket az informác i-
ókat érthetőbb, köznyelvi szintre az iskolák által kiadott beiskolázási tájékoztatók tartalma z-

zák. Ezek az információhordozó szerepen túl reklámanyagok is, hiszen az elöregedő társa-
dalmakban egyes iskolák részéről versengés folyik a tanulókért.  

Az iskolai rendszerben történő továbbhaladást befolyásolja a családok iskolázottsága. 

A szülői tapasztalatok meghatározóak annak a jövőképnek a formálásában, hogy gyermekük-
nek milyen iskolai végzettséget kell megszereznie. A szülők ennek következtében mindent 

megtesznek annak érdekében, hogy gyermekük legalább olyan vagy inkább magasabb iskolai 
végzettséget érjen el, mint amilyennel ők maguk rendelkeznek. A magasabb iskolai végzet t-
séggel rendelkező szülők gyerekei nagyobb arányban tesznek szert magasabb iskolai végzet t-

ségre, mint alacsonyabb végzettséggel rendelkezőkéi (Coombs 1971).  
Az oktatással kapcsolatos döntéseket a földrajzi környezet is nagymértékben befolyá-

solja. A racionális választásban fontos szerepet játszik az adott intézmény földrajzi közelsége, 

hiszen így olcsóbbá válik a megközelítése. Ez együtt járhat egy-egy lakóhelyhez kötődő isko-
latípus preferálásával, holott a tanuló sikeres előrehaladása szempontjából egy távolabb fekvő 

másik intézménytípus választása lenne a célravezető.  
Összefoglalva a tanulói továbbhaladást a döntési csomópontokban alapvetően a szoc i-

ális környezet, az orientációs rendszerek és a földrajzi helyzet befolyásolja, amelyet implicit 

lineáris idő hierarchikusság (Meleg 2006) bonyolít, mivel az adott képzési szakaszok megha-
tározott idő alatt történő abszolválása a gördülékeny továbbhaladás feltétele.  

 
5.3. A jogi szabályozás 

 

Az oktatási rendszerben, mint minden társadalmi rendszerben jelentős szabályozó sze-
repet játszik a jog. Az oktatásügyi szabályozás lehet olyan, hogy tágítja az egyén döntési és 

választási lehetőségeit, de lehet olyan is, hogy szűkíti azokat (Halász 2001). Merev, szoros 
jogi szabályozással és, ha ehhez erős végrehajtói kontroll is társul, minimálissá lehet tenni az 
egyéni döntések, választási lehetőségek szerepét. Az egyéni döntések szabadságának korláto-

zását társadalmi célok indokolhatják, mint például az esélyegyenlőség biztosítása, vagy az 
eredményesség garantálása.  

Az iskolák közötti átjárhatóság szabályozásában a jog előnye, hogy kiszámítható, 
ugyanakkor hátránya, hogy az általános jelleg miatt kevéssé van lehetőség egyedi esetek mé r-
legelésére: a jog által előírt bekerülési feltételek teljesítésének a hiányában akkor sem lehet 

valakit felvenni egy adott intézménytípusba, ha az adott tanuló minden szempontból alkalmas 
lenne erre, és az iskola legszívesebben befogadná a jelentkezőt.  

Az iskolák közötti átjárhatóság kritériumait állami és tartományi szinten egyaránt szabá-
lyozzák Németországban. Az állami szabályozás részei a Német Szövetségi Köztársaság alkot-
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mányában biztosított művelődéssel kapcsolatos jogok, valamint az oktatáshoz való hozzáférés-
sel kapcsolatos rendelkezések.12 Emellett általános érvényű alapelveket közvetítenek a kultusz-
miniszteri konferencia13 határozatai. A kultuszminiszteri konferencia felügyeli a német tarto-

mányok felett az oktatásügy és kultúra területét az alkotmány szellemében, bár minden tarto-
mány önállóságot élvez az oktatásügy kérdésében. Lehetővé teszi az iskola i végbizonyítványok 

egybevethetőségét és kölcsönös elismerhetőségét. Képviseli a tartományok közös érdekeit az 
oktatásügy, a kultúra és a tudomány területén az államszövetséggel és az Európai Unióval 
szemben. A tartományok kulturális szövetségéből adódó közös felelősséget hordozza.  

Minden tartomány saját oktatásügyi törvényekkel rendelkezik, a különböző iskolatíp u-
sok tekintetében. Ezek a szabályozók összhangban kell, hogy álljanak az alkotmánnyal, és a 

kultuszminiszteri konferencia határozataival.  
A magyar közoktatás jogi szabályozásának az alapja az Alkotmány és a köznevelési 

törvény (2011. évi CXC. törvény), a szakképzésről szóló törvény (2011. évi CLXXXVII. tö r-

vény) és az érettségi vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. évi Kormányrendelet.  
A köznevelési törvény szabályozza az oktatásügyet, a Nemzeti Alaptanterv pedig tar-

talmazza az elsajátítandó műveltségtartalmakat. A központilag meghatározott követelmények 
minden iskolában történő alkalmazása megkönnyíti az átjárhatóságot, mivel így az egyes e l-
végzett programok bármely intézményben megfeleltethetőek egymásnak, a jelenleg kiadott 

kerettantervek ebbe az irányba mutatnak.  
A Köznevelési törvény megfogalmazza az iskolák közötti átjárhatóságot általánossá g-

ban, de amint már korábban utaltam rá, ennek részletes kifejtésével egyik jogszabályban sem 
találkozunk. Elvileg adott az iskolaváltás lehetősége a tanulók számára egyéni mérlegelés 
alapján. Ez azt jelenti, hogy az oktatási intézmény vezetője dönt a kérdésben, tehát nincs sta n-

dardizált jog, vagyis nincs Magyarországon kiszámítható joggyakorlat a kérdésben.  
 

6. A német közoktatási rendszer 

 

Sokan úgy tartják, még oktatási kérdésekkel foglalkozó kutatók is (Varga 2009), hogy 

nem létezik német közoktatási rendszer, hanem tartományi oktatási rendszerről beszélhetünk, 
mivel az oktatásügy tartományi belügy. Ezt a közvélekedést először is cáfolni szükséges.  

A föderális állami felépítés következtében a 16 tartomány birtokolja a kulturális önigazga-

tás (Kulturhoheit) jogát. Ez azt jelenti, hogy az oktatásügyet nem centralizálva, hanem multi-
centralizáltan irányítják. Ebben nagyon fontos koordináló szerepet tölt be a kultuszminiszteri kon-

ferencia (Kultusministerkonferenz), a KMK. Tulajdonképpen az oktatásügy állami szinten decent-
ralizált, míg tartományi erősen centralizált. „Grob gesprochen ist das Bildungswesen auf der 
gesamtstaatlichen Ebene weitgehend dezentralisiert, auf der Ebene des einzelnen Landes dagegen 

deutlich zentralisiert.” (Cortina - Leschinsky, 2008). 
A tartományok oktatásügyi feladatai abból a szempontból is különböznek, hogy vannak viszony-

lag nagy területű tartományok magas, milliós tanulói létszámmal és kisebb, városállamszerű tar-
tományok tízezres nagyságrendű diáklétszámmal. A tanulók túlnyomó része állami fenntartású 
oktatási intézményeket látogat, de emellett vannak magán fenntartásúak is, főleg a déli tartomá-

nyokban, ezek között sok egyházi fenntartású is van. A történelmi előzmények következtében a 
keleti tartományokban kevés magániskolát találunk, hiszen a szocialista időkben ezek alapítására 

nem volt lehetőség. Az állami és magán fenntartású iskolák között nem tapasztalható konkure n-
ciaharc, ennek magyarázata a szubszidiaritás elvének érvényesülése tartományi szinten.  
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 Die Grundrechte aus dem Grundgesetz für Bundesrepublik Deutschland Abschnitt I. 5.(3), 6. (2), 7., 12.  
13

Beschlüsse der Kultusministerkonferenz 
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6.1. A német tartományok iskolaszerkezete  

 

Az általánosan képző iskolatípusokat mutatja be az alfejezet. Nem minden iskolatípus 

esetében lehet magyarra történő fordítással visszaadni az adott iskolatípus tartalmát. Emiatt a 
dolgozatban az iskolatípusok nevét magyar és német nyelven is használom. Az 1. sz. mellék-

let tartalmazza a német iskolaszintek és végzettségek lehetséges magyar megfelelőit. Az isko-
latípusok lefordításánál és leírásánál a törvényi meghatározásokat alkalmazom, valamint az 
OPKM-ből rendelkezésemre bocsátott német-magyar pedagógiai thesaurusokat. A kutatás 

részben érinti a szakképzést is. A szakképzés területén elhelyezkedő intézménytípusok rövid 
leírását mindig az adott tartománnyal foglalkozó fejezet adja.  

A németországi tartományok iskolaszerkezet tekintetében eltéréseket mutatnak: kü-
lönböző iskolatípusokkal rendelkeznek a középfok szintjén. Ebben meghatározó az a tény, 
hogy az adott tartomány a 2. világháborút követően az NSZK vagy NDK része volt-e. 

A volt NSZK egyes tartományaiban (Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, 
Baden-Württemberg) a középfokú iskolai rendszer tekintetében a háromosztatúság dominál, 

vagyis az elemi iskolai (Grundschule) tanulmányok után középiskolában (Hauptschule), reá l-
iskolában (Realschule), vagy gimnáziumban (Gymnasium) lehet továbbtanulni, illetve negye-
dik típusként létrejöttek az egységes iskolák (Gesamtschule) a komprehenzivitás és esély-

egyenlőség szellemében.  
A volt NDK területén lévő tartományok (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) az újraegyesítés után hozzáigazították iskolarendszerü-
ket a nyugati tartományokéhoz azzal a különbséggel, hogy ezek a tartományok nem vették át 
a háromosztatú nyugatnémet iskolarendszert, hanem kétosztatút alakítottak ki: az egyik isko-

latípus a gimnázium, a másik a középiskola (Mittelschule).  
Az elemi iskola (Grundschule) valamennyi tartományban négyosztályos, Brémában, 

Hamburgban és Berlinben hat osztályból áll, illetve sok tartományban szerveznek 5-6. évfo-

lyamokat speciális köztes intézményekben, vagy megkönnyítik az 5-6. évfolyamon az intéz-
ménytípusok közötti váltás lehetőségét. Németországban az iskolakötelezettség abban az é v-

ben kezdődik, amikor a gyermek hatodik életévét betölti a nyári hónapok folyamán. 14 Lehető-
ség van arra is, hogy az iskolaorvos engedélyével a szülők javaslatára az iskola olyan gyer-
meket is felvegyen az első osztályba, aki a hatodik életévét a beiskolázás évében december 

31-ig betölti. 
A hatesztendős korában iskolába kerülő gyermeknek a lehető legalaposabban kell a minimális 

ismereteket elsajátítania- ez az elemi oktatás célja. A pedagógusnak meglehetősen nagy sza-
badságot biztosítanak a tantervi feladatok végrehajtásához. Ez megnyilvánul mind az oktatás 
tárgyának, mind módszerének és időtartamának a megválasztásában. Az első és második osz-

tályban még tanítók foglalkoznak a tanulókkal, de egyes tárgyakat már szaktanárok is taníta-
nak. Egy-egy témát többször átvesznek, a mi iskoláinkban tapasztalható időnként gyors tempó 

itt nem létezik: keveset tanítanak, de azt alaposan.  
Az elemi iskola számára kiadott irányelvek szerint a második osztályos tanuló házi 

feladatának elvégzése nem tarthat fél óránál tovább, sőt a harmadik és negyedik osztályosok 

sem fordíthatnak átlagosan egy óránál többet a házi feladatra! A mérhetetlenül megnövekedett 
tudásmennyiséget nem próbálják beleerőszakolni a diákok fejébe a felsőbb iskolákban sem. 

Az öntevékenységre, a csoportos munkára nevelnek, mintegy előkészítve a későbbi munkahe-
lyi alkotó munkát. A felfedezés öröme fontos szerepet játszik az elemi oktatásban. Osztály-
rendszerben oktatnak, egy-egy osztály maximális létszáma 25 fő.  

Az alapfok után, 4. osztály végén, 10 éves korban három lehetőség áll a tanuló előtt: a 8 
osztályos gimnázium; a 6 osztályos reáliskola (Realschule), amely a gimnázium után második a 
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 Abban tartományi szinten kü lönbség van, hogy a tankötelezettség határa adott év június 30. július 31. augus z-

tus 31. vagy szeptember 30.  
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hierarchiában; valamint az 5 osztályos, legkevésbé igényes alsó középfokú iskola a középiskola 
(Hauptschule), amit a régi polgári iskolához lehetne hasonlítani. Igaz, tartományonként létezhet-
nek eltérések, de ez a rendszer struktúrájában mindenhol azonos. Helyenként kiegészül az úgyne-

vezett egységes iskolával (Gesamtschule), egy átfogóbb jellegű, több gyakorlati ismeretet nyújtó 
iskolatípussal. Ez az iskolatípus alternatívát jelent a háromosztatú iskolarendszerben. A jelentősé-

ge abban áll, hogy az iskolatípusok szerinti elkülönülés az elemi oktatás után meghosszabbodik a 
10. osztályig. A 10. osztály után a tanulók továbbléphetnek a gimnáziumi felső középfok szintjé-
re, vagy átlépnek a szakképzés területére. Az egységes iskolának azt a típusát, amely a 9. osztályig 

folytatódik, Einheitsschulenak nevezik. Az egységes iskolák (Gesamtschule) gyakorlatilag több-
nyire úgy működnek, hogy integrálják a középiskolát (Hauptschule), a reáliskolát (Realschule), 

valamint van az egységes iskolának (Gesamtschule) felső középfokú szakasza, ahol el lehet jutni 
az érettségiig. Az egységes iskola egyik változata a Gemeinschaftschule, ahol a gyerekek az álta-
lános iskolától kezdődően az érettségiig együtt tanulhatnak. Ezt az iskolatípust az esélyegyenlő-

ség15 megvalósulása érdekében hozták létre az 1960-as évek végén, de igazából csak tovább nö-
velték az iskolatípusok számát, holott ennek az ellenkezője volt a cél. Ma a tradíciók és a pártpoli-

tikai kormányzás alapján vannak eltérések abban, hogy melyik tartományban mennyire terjedtek 
el ezek a komprehenzívnek tartott iskolatípusok. 

Az iskolarendszeren belül az egységesedésre való törekvést jelzi, hogy minden tarto-

mányban áttértek a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésre (G8), és a lakosság egyre inkább szo r-
galmazza a központi egységes érettségi bevezetését (Bildungsmonitoring 2012), amit a 3. ábra 

szemléltet. 
 

3. ábra 

Az egységes érettségit támogatók aránya Németországban16 

 

Forrás: Bildungsmonitoring 2012  

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/183258/umfrage/meinung-zur-einfuehrung-eines-
bundesweiten-zentralabiturs/ 
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  A Gesamtschule ötlete azzal a reménnyel párosult, hogy az ott tanulók teljesítményében nem fog leképeződni 

a szociális hátterük. Ezt nem igazolták a PISA felmérés eredményei, ugyanis a 2003-as adatok szerint a tanulók 

teszt teljesítményében a Gesamtschule-ban a szociális háttér sokkal erőteljesebb visszatükröződést mutatott, mint 

a gimnáziumban tanulóknál.  
16

 A feltett kérdés: Egyetért Ön az egész szövetségi köztársaságra kiterjedő egységes központi érettségi beveze-

tésével? 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/183258/umfrage/meinung-zur-einfuehrung-eines-bundesweiten-zentralabiturs/
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/183258/umfrage/meinung-zur-einfuehrung-eines-bundesweiten-zentralabiturs/
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6.2. A vizsgálatba bevont két tartomány bemutatása 

 

Németország két tartományát, Bajorországot (Bayern) és Szászországot (Sachsen) vizs-

gálja a kutatás. Németország föderalizált állam Nyugat-Közép-Európában Ausztriához és 
Svájchoz hasonlóan. Tartományai széleskörű autonómiát élveznek, több vonatkozásban állami 
szintű funkciókkal és intézményekkel (törvényhozás, kormány) rendelkeznek. Németország 

82,5 (2004) milliónyi lakosságával Oroszországot követően Európa 2. legnépesebb állama.  
 

6.2.1. Bajorország (Bayern) 

 

Bajorország a legnagyobb, legdélebben fekvő német szövetségi állam. Területe 70 550 

km2, lakóinak a száma 12,4 millió, ebből 1,2 millió külföldi /2012/.17 1962 óta a Keresztény-
szociális Unió (CSU) kormányozza abszolút többséggel. A tartományt a jólét jellemzi, a 

munkanélküliség alacsony, 5,1%, Németországban a második legalacsonyabb (ez a szám Ma-
gyarországon 10%). A bruttó hazai össztermék értéke Bajorországban 465,5 milliárd euró 
/2012/,18 ezzel Németországban az első helyen áll, míg az egy főre jutó bruttó hazai összter-

mék 36 865 euró /2012/,19 ezzel a tartományok között a második.  
Gazdasági fejlődésében fontos szerepet játszott, hogy a vesztes háborút követően a ka-

pitalista tömbbe épült be az NSZK egyik tartományként. A 2. világháborút követő másfél év-
tized alatt töretlen fejlődésen ment keresztül, és rövid időn belül erős gazdasági hatalom je l-
lemezte. Kiépült a demokratikus berendezkedésű, jóléti állami-tartományi szervezet. Bajoror-

szág a nyugatnémet gazdasági csoda részese lett. A termelés látványos felfutását nagymérték-
ben ösztönözték a külföldi segélyek, kölcsönök (Marsall-terv), amelyek lehetővé tették a ne-

hézipar korszerűsítését, a lakásállomány és a közlekedési hálózat helyreállítását. Kedvezően 
alakult a munkaerőhelyzet, mivel az áttelepítések miatti munkaerő- felesleg alacsonyan tartotta 
a béreket. Ez kedvezően befolyásolta az ipari termékek versenyképességét, hozzájárult az 

elvesztett exportpiacok visszahódításához. A gyors fejlődést az „elhalasztott kereslet” is ös z-
tönözte, vagyis a lakosság tartós fogyasztási cikkek, lakberendezések, luxuscikkek iránti igé-

nye, amit a háborús években nem elégíthettek ki. Mindezek kedvezően hatottak a beruházá-
sokra, amit az ipar gyors szerkezetváltása követett. A bruttó nemzeti termék negyedét-ötödét 
beruházásokra fordították, mivel nem költhettek fegyverkezésre. 

Bajorország jelenleg Németország három legiparosodottabb tartománya közé tarozik 
Észak-Rajna-Veszfália és Baden-Würtemberg mellett. Az itt élők fele az iparban és a szolgál-

tató szektorban dolgozik. Jelenleg Németország egyik leglátványosabban fejlődő tartománya: 
az ipari és mezőgazdasági értéktermelésnek több mint az egyharmada, az idegenforgalmi be-
vételeknek a fele innen származik. Az Alpok láncai között és a festői tavak partján világhírű 

üdülőhelyek sorakoznak. A domborzati és éghajlati viszonyok sokszínűsége több egymástól 
eltérő mezőgazdasági környezetet alakított ki, ez a belterjes mezőgazdaság fontos szerepet 

játszik az ország más részeinek élelmiszer ellátásában. Az ipari termelést az elszórt tömörülé-
sek és az ezeket összekötő kisebb városok adják. A térségben legdinamikusabban fejlődő 
iparágak az elektronika-elektrotechnika (Siemens), az autógyártás (BMW) és a vegyészet, de 

a hagyományos élelmiszer és textilipara is országos jelentőségű. Bajorország fővárosa M ün-
chen, egyetemi város, sok világhírű múzeummal, nagy idegenforgalommal, forgalmas repülő-

térrel. Itt van a német tudományszervezés két fontos  központja, a Max Planck és a Fraunhofer 
Társaság. 
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A tartomány 14.172 millió eurót fordít évente az oktatásügyre, ezzel Németországban a 
7. helyen áll. A közoktatásra fordított kiadásokkal a tartomány a 3. helyet szerezte meg. Nagy 
probléma a születések számának a csökkenése, így évről évre egyre kevesebben lépnek be a 

közoktatásba. 
 

6.2.2. Szászország (Sachsen) 

 
Szászország a legdinamikusabban fejlődő tartomány az úgynevezett „új tartományok 

között. Területe 18 413 km2, népességszáma 4,054 millió, ebből a külföldiek aránya 2,7%. Ez 
a szám a németországi átlag alatt van (Bajorországban például 10%), de a keleti tartományok 

közül az idegenek száma itt a legnagyobb, legtöbbjük már több mint 8 éve él a tartományban, 
tehát a betelepülők száma nem mutat növekedést. Érdekes megnéznünk a nemzetiségi össze-
tételt, ennek alapján a vietnámiak száma a legnagyobb, őket követik az ukránok és az oroszok.  

A volt szocialista tartományok közül a legnagyobb gazdasági teljesítőképességgel rendelke-
zik. A bruttó hazai össztermék  (96,61 milliárd euró/ 2012/)20 alapján Németországban a 8. 

helyen áll, míg a volt szocialista tartományok között az első. Az egy főre eső bruttó hazai 
össztermék 23 400 millió euró / 2012/,21 összehasonlításképpen a németországi átlag 30 392 
millió euró. Németország kettészakítását követően a szocialista tömb része lett az NDK-n 

belül. A tartomány a nehézségek ellenére a fejlettebb régiók közé küzdötte fel magát. Ebben 
fontos szerepet játszott a Szovjetunióból érkező olcsó nyersanyag és a nyugati területekről 

átszivárgó, viszonylag fejlett technológia. A keleti blokk tagjaként teljesítménye az élen járt, 
de a nyugati tartományokhoz képest lemaradt. Ennek a lemaradásnak a mértéke az egyesülés 
után lett szembetűnő. Bajorországgal összehasonlítva az életszínvonal jóval alacsonyabb, a 

munkanélküliség pedig sokkal magasabb. Az egyesülést követően a keleti tartományok talpra 
állítására a GDP 4-5%-át fordították. A bérek és jövedelmek a nyugati tartományok átlagához 
közelítettek. A főváros, Drezda jelentős kulturális, pénzügyi, kereskedelmi és ipari központ, 

forgalmas vasúti csomópont. Az ipar elsősorban a szaktudást igénylő ágazatokra: elektrotech-
nika-elektronika, műszer- és precíziós gépgyártás, foto-, optikai és gyógyszeriparra speciali-

zálódott. Az utóbbi időben a félvezetőgyártás és a szoftverfejlesztés elismert központjává vált, 
valamint az autógyártás (Volkswagen) említésre méltó.  

Az oktatásügy alakulása szempontjából kedvezőtlen, hogy a tartományon belül a 15 év 

alattiak aránya 10%. 
 

7. A bajor közoktatási rendszer 

 

A bajor közoktatási rendszer bemutatása vertikálisan haladva az elemi szintű oktatás-

tól a középfokú oktatás záró évfolyamáig történik, mivel az átjárhatóság vizsgálata az alsó és 
felső középfok szintjére irányul. A bemutatás tartalmazza a horizontális irányt is, hiszen a 

vizsgálat a szakképzéssel is érintkezik egyes iskolatípusok esetében. 
 

7.1. Az általános iskola 

 
Az általános iskola Bajorországban az első négy évfolyamot foglalja magába (elemi 

szint). A bajor oktatásügyi szabályozás alapján minden gyerek tankötelezett, aki adott év 
szeptember 30.- ig betölti a hatodik életévét. Az október, november, december hónapban szü-
letett gyerekek szülei is kérhetik a gyermek iskolába történő felvételét. Nagy heterogenitást 

mutat az oktatásba belépők családi, szociális, etnikai háttere, és egyéni képességeik alapján is 
különbségek tapasztalhatóak. Az általános iskola feladata az alapvető műveltség közvetítése 
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és a további iskolai pályafutás megalapozása.   Az alapkészségek megszilárdítása  olvasás, 
számolás és írás tekintetében történik. E készségek elsajátítása mellett feladata ennek az idő-
szaknak az érdeklődés felkeltése, viselkedési módok, zenei és gyakorlati készségek kialakítá-

sa. Az első, második évfolyamon a gyerekek heti 16 órában tanulnak anyanyelvet, matemat i-
kát, környezetismeretet, éneket és rajzot. A tanító az óra időtartama alatt a koncentrált tanulást 

gyakorlással, játékkal, mozgással és zenével köti össze.  Harmadik osztálytól kiemelt szerepe 
van a nyelvoktatásnak heti két órában. Az általános iskolai tanítás sok játékos elemet tarta l-
maz. A hagyományos tanítási módszereket kiegészítik mozgásos tanítási formákkal.  

A gyermek által nyújtott iskolai teljesítményről a szülők meghatározott időközönként ér-
tesítést kapnak. Ennek alapján láthatják gyermekük szellemi és gyakorlati fejlődését, a közö s-

ségben tanúsított viselkedését, tanulói magatartását, a munkához-tanuláshoz való viszonyulá-
sát. Az első osztályban és a második osztály első félévében verbális értékelést kapnak, ezután 
az értékelés érdemjegyekkel történik. A 3. osztály féléve után, valamint a 4. évfolyamon a 

szülőket informálják az általános iskola utáni továbbtanulási lehetőségekről. Májusban meg-
kapják a gyerekek a továbbtanulási bizonyítványt (Übertrittszeugnis), részben ennek alapján 

dől el, hogy a tanulót felveszik-e az általa választott iskolatípusba. Ha ennek alapján nem fe-
lelne meg, próbatanításon vehet részt. Bajorországban a gyermekek teljesítményét 2007/2008-
as tanév óta központi összehasonlító dolgozatokkal (Vergleichsarbeiten /VERA/) mérik a 3. 

osztályban, amit központilag értékelnek ki. Ezek az objektívnak tekintett eredmények segítik 
a szülőket, a tanárokat a gyermek számára megfelelő iskolatípus kiválasztásában.  

 

7.2. A középfokú iskolák  

 

Az 5. évfolyamtól az alsó középfok szintjén három általános képzettséget biztosító is-
kolatípust különböztethetünk meg:22A középiskolát (Mittelschule), a reáliskolát (Realschule), 
a gimnáziumot (Gymnasium), és ezekhez csatlakozik negyedikként a gazdasági iskola 

(Wirtschaftsschule), ami bajor specialitás, és elvileg a szakképzési rendszerhez tartozik, erről 
majd később még lesz szó.  

 

7.2.1. A középiskola (Mittelschule) 

 

A középiskolát (Mittelschule23nevű iskolatípust) 5.-től 9. vagy 10. osztályig, vagyis az 
alsó középfok szintjéig bezárólag lehet látogatni. Feladata alapozó általános képzés nyújtása, 

valamint a szakmai orientáció kialakítása az egyéni képességek és kompetenciák fejlesztése 
mellett. Főleg az anyanyelv, a matematika és az angol nyelv oktatására fektetik a hangsúlyt a 
tantervek. A munka-gazdaság-technika tantárgy keretében a tanulók bepillantást nyerhetnek 

az egyes szakmacsoportokba, a gyárlátogatások során és a gazdaság szereplőinek (szakisko-
lák, munkaügyi központok, iparkamarák) a közreműködésével elősegítik a tanulók szakmai 

érdeklődésének felkeltését. Ennek alapján fontos szerepet játszik az oktatásban a különböző 
munkatechnikák, a munkavállalói magatartás, az együttműködő készség megtanítása. Az in-
formációs technológia használatának a megismertetése is elengedhetetlen. A tanítás során az 

ismétlésre, a gyakorlásra, a felhasználásra és az elmélyítésre helyezik a hangsúlyt. Ez az isko-
latípus alapvetően a szakképzésre, a horizontális irányban történő továbbhaladásra készít fel.  

Akik az úgynevezett Mittlere- Reife- Zug24 irányt választják a 10. osztály végén, a reáliskolá-
ban (Realschule) megszerezhető végbizonyítvánnyal egyenértékű bizonyítványt kapnak.  

                                                 
22

 Az iskolat ípusok elnevezésénél a német kifejezéseket is használom, mert a magyarra történő fordításuk nem 

minden esetben adja vissza az általuk képviselt tartalmakat. Lásd az 1. sz. Melléklet.  
23

 Ezt az isko latípust 2012. augusztus 1-ig Hauptschule-nak nevezték. 
24

 Középszintű iskolai végzettség, a Realschule-ban megszerezhető végzettséggel egyenértékű. Előnye, hogy 

megszerzéséhez nem kell iskolatípust váltani. Ezzel a végbizonyítvánnyal tovább lehet tanulni a gimnáziumban, 
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7.2.2. A reáliskola (Realschule) 

 

A reáliskolában (Realschule) hat év alatt általános és szakmaorientáló képzést kapnak 

a tanulók. A tanulók az iskolatípusba általában a 4. osztály után lépnek be, de elvileg bármi-
kor csatlakozhatnak új tanulók az 5. és 9. évfolyam során, akár a középiskolából 

(Mittelschule), akár a gimnáziumból.  A reáliskolának (Realschule) kettős feladata van: egy 
széleskörű általános, valamint szakmai előkészítő képzés közvetítése. Ezzel megteremti az 
alapjait annak, hogy a tanulók belépjenek a szakképzésbe, másrészt biztosítja az iskolarend-

szerben való továbbhaladásukat egészen az érettségi megszerzéséig. A tanulók érdeklődésük-
nek megfelelően differenciálódhatnak a reáliskolán belül. Választhatják a nyelvi differenciá-

lódást vagy a gazdaságtan-számvitel irányt vagy az információs technológiát, számítástechni-
kát. A 2010/11-es tanévtől meghirdették az úgy nevezett „Initiative Realschule 21”-t, amely 
képzési kínálatát növelte a természettudományos tárgyakkal, és emellett a nyelvek is prioritást 

élveznek. Az idegen nyelv oktatása egyébként is fontos szerepet játszik a reáliskolában, lehe-
tővé teszik nemzetközi nyelvvizsgák abszolválását az iskola keretein belül, ez elsősorban az 

angol és francia nyelvre vonatkozik. 100 reáliskolában áttértek a két tannyelvű oktatásra 7. és 
9. évfolyamon kísérleti jelleggel. Ezekben az intézményekben a földrajzot, történelmet, ga z-
daságtant, jogot vagy a biológiát tanulhatják a diákok angol nyelven. A reáliskolákban újabb 

idegen nyelvek tanulása vált lehetővé az utóbbi időben az angol és francia mellett: orosz, cseh 
(ezt a földrajzi közelség indokolta), kínai, török, lengyel, spanyol és olasz.  

A gyengén teljesítő tanulóknak korrepetálásokat kínálnak, így segítve a végbizonyít-
vány megszerzését.  

 

7.2.3. A gazdasági iskola (Wirtschaftsschule) 

 
A gazdasági iskola (Wirschaftschule) bajor specialitás, az 1970-es években jött létre a 

kereskedelmi és gazdasági iskolákból. Az 1972-es szakképzési törvény a szakiskolai rend-
szerbe sorolta be, pedig ez az egyetlen szakiskola, amelyik alsó középfokú osztályokkal ren-

delkezik. Az iskola feladata az általános képzés, valamint a gazdasági és önkormányzati szak-
képzés biztosítása. A gazdasági iskola (Wirtschaftsschule) egy olyan szakiskola, amelynek 
van négy, három és két évfolyamos formája.  

A négy évfolyamos a 7.-10. évfolyamot foglalja magába, a három évfolyamos a 8.-10. 
évfolyamot, a két évfolyamos a 10.-11. évfolyamot.  Az alábbi ábra jól szemlélteti, hogy az 

iskola adott évfolyamára bármelyik általánosan képző iskolatípusból beléphetnek a tanulók. 
Négy és három éves képzési formában a tanulók választhatnak, hogy kereskedelmi (H- Zug) 
vonalon vagy matematikai (M- Zug) vonalon akarják bővíteni ismereteiket. Akik a kereske-

delmi vonalat választják, a kereskedelmi szakképzésben találnak helyet. A matematikai kép-
zést választók az ipari-technikai szakképzésben tanulhatnak tovább, vagy lehetőségük nyílik 

az érettségit adó szakközépiskolában (Fachoberschule) továbbtanulni. A három vagy négy 
évfolyamos képzés során választani lehet bizonyos, a jövő szempontjából meghatározó tan-
tárgyakat, például céggyakorlatot, amelyek keretében gyakorlati üzleti eseteket dolgoznak fel, 

kapcsolódik hozzá banki vagy pénztárgyakorlat, ez elősegíti később a szakképzés irányába 
való orientálódást. A másik lehetőség a magasabb óraszámú informatikai képzés, amely során 

kiemelten tanulják a szövegszerkesztést és adatfeldolgozást.  

                                                                                                                                                         
a Fachoberschule-ban, vagy a szakképzésben. Ezt a végzettséget 2003 óta minden gimnáziumban meg lehet 

szerezn i a 10. osztály után, ha valaki ki akar lépni a rendszerből.(Sokan az erfurti isko lai ámokfutó szörnyű te t-

tének a motiváció ját abban látták, hogy a gimnáziumból kilépőként semmilyen végzettséggel nem rendelkezett, 

így kilátástalan helyzetbe került a  munkaerőpiacon.)  
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A képzés záróvizsgával fejeződik be mindhárom képzési típusban (Wirtschafts-
schulabschluss), ez minden tartományban elismert középfokú végzettséget jelent, ha valaki ke-
reskedelmi szakképzésben tanul tovább, annak számára a képzési idő egy évvel lerövidül.  

 
4. ábra 

Képzési alternatívák a gazdasási iskolában (Wirtschaftsschule) 

 Gazdasági iskola (Wirtschaftschule) 

12 

Szakképzés (Berufsausbildung)/Szakközépiskola(Fachoberschule)/  

Gimnázium (Gymnasium) 

gimnázium 

11     

2 éves kép-

zés  

10 4 éves képzés  3 éves képzés     

reáliskola  

9           

8 H-Zug M-Zug H-Zug M-Zug   

7         

6 
Középiskola 

5 

4 

általános iskola 
3 

2 

1 
 

Forrás: Saját szerkesztés 
http://www.gesetzebayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jl

r-EUGBY2000rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs Art. 14. Wirtschaftsschule alapján 
 
Az iskolák közötti átjárhatóság javítása céljából egyes középiskolákon (Mittelschule) 

belül gazdasági iskolát (Wirtschaftsschule) is működtetnek. Ez azt jelenti, hogy a középiskola  
tanulói orientálódhatnak gazdasági szakirányba, ilyen módon a tanulóknak nem kell 6. osztály 

után iskolatípust váltani. Ha a kísérlet kifut, az eredményeket oktatási szakemberek értékelik 
és eldöntik, hogy ebbe az irányba fejlődjenek-e tovább. 
 

7.2.4. A gimnázium (Gymnasium) 

 

Középfokon a legmagasabb képzettségi szintet biztosító intézménytípus a gimnázium. 
Nyolcosztályos, az 5. évfolyamtól a 12. évfolyamig terjed. Az általános iskola 4. osztályának 
az elvégzése után lépnek át a legtöbben a gimnáziumba.  

Célja az általános képzés biztosítása és a tanulási képességek erősítése, az érettségire 
és a felsőfokú tanulmányokra történő felkészítés. A gimnáziumoknak egyre inkább új kihívá-

soknak kell megfelelniük, hiszen egyre heterogénebb tanulóközönséggel dolgoznak szárma-
zás, képzettségi viszonyok és a tanuláshoz való hozzáállás alapján. A kompetenciafejlesztés 
mellett nagy hangsúlyt helyeznek a személyiségfejlesztésre, az önállóságra nevelésre, az ér-

deklődési irányultság kialakítására. Azok a tanulók, akik nehezen alkalmazkodnak a követe l-
ményrendszerhez, egyéni támogatást kapnak. A kompetenciafejlesztés legfontosabb területei 

az anyanyelv, a matematika és az idegen nyelvek (a gimnáziumban két idegen nyelv tanulása 
kötelező). A második idegen nyelv tanulása a 6. évfolyamtól kezdődik, a 10. évfolyamtól to-
vábbi idegen nyelveket lehet tanulni. Az új fejlesztési koncepció szerint erősítik a természe t-

tudományos képzést (biológia, fizika, kémia és informatika tantárgyak támogatásával).  
Aki a 10. évfolyamot sikeresen elvégezte, átléphet a gimnázium felső tagozatába. 

Minden teljesítmény, feleletjegy, dolgozatjegy, amit a tanuló a 11.-12. évfolyamon produkál 
az érettségi eredmény része. A 10. évfolyam után dönthet úgy a tanuló, hogy a középfokú 

http://www.gesetzebayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-EUGBY2000rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.gesetzebayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-EUGBY2000rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
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végzettséggel (mittlerer Schulabschluss) a szakképzésben tanul tovább, ezenkívül tanulmá-
nyait folytathatja a szakközépiskolában (Fachoberschule) is. 

A gimnáziumi felső tagozaton (gymnasiale Oberstufe) a 11. évfolyamtól vannak köte-

lező és választható tantárgyak. Az úgynevezett alaptantárgyak, az anyanyelv, a matematika és 
az idegen nyelvek kötelezőek. Ezek mellé választani kell az irányultságnak megfelelő tantár-

gyakat: természettudományos tantárgyat és további idegen nyelvet vagy másik természettu-
dományt vagy informatikát vagy történelmet és társadalomismeretet vagy földrajzot, gazda-
ságtant és jogot, esetleg művészeteket, zenét vagy sportot. Az óraszám, amit a tanuló a válasz-

tott tantárgyakból fel tud tölteni, heti 10-11 óra. 
A jövőbeni képzési területre történő szakosodás jegyében a tanulók szemináriumokat 

is választanak. Lehet tudományszeminárium (Wissenschaftspropädeutisches Seminar) vagy 
projektszeminárium (Projekt-Seminar). Ezeken az órákon megismerkednek a tudományos 
technikákkal és azzal, hogy hogyan lehet csapatmunkában dolgozni. A tudományszeminárium 

inkább a tudományos munkára, a kutatásra készít fel, míg a projektszeminárium gyakorlatia-
sabb, művészibb jellegű.  

Az érettségi rendszer az elmúlt időkben változásokon ment keresztül. Minden tarto-
mányban a 12. évfolyam után lehet érettségit tenni, ebben igazodtak a tartományok a keleti 
országrészek gyakorlatához. A változtatás elfogadása nagy vitákat váltott ki az oktatásügyben 

és a médiában egyaránt. A 8 éves képzés elleni fő érv az volt, hogy nem tudják 8 évbe belesű-
ríteni a 9 év anyagát. Ezt úgy oldották meg, hogy évfolyamonként heti 3 órával növelték a 

tanórák számát. A 8 év alatt érettségit szerzők eredményei összehasonlítva a 9 évig gimnázi-
umba járókéval pozitív eltérést mutat. A 9 évfolyamos érettségizők átlaga 2,4, a 8 évfolyamo-
soké 2,27.25 Az elért érettségi átlagok alapján úgy tűnik, hogy 8 év alatt is ugyanolyan jól, sőt 

kicsit jobban fel lehet készülni az érettségire.  
Az érettségin három tantárgyból kell írásbeli vizsgát tenni és két tantárgyból szóbelit. 

Anyanyelvből és matematikából kötelező az írásbeli vizsga. A harmadik írásbelit  és a két szó-

belit a tanuló választja: vagy egy humán tudományból, idegen nyelvből, vagy választott 
tárgyból teszi le. 

Bajorországban a tehetséges tanulók fejlesztése céljából számos helyen létrehoztak te-
hetségeket támogató gimnáziumokat (például Augsburgban, Münchenben, Bayreuthban, stb.). 
A rendkívül tehetséges tanulóknak arra is lehetőségük nyílik, hogy adott feltételek mellett 

átlépjenek egy gimnáziumi évfolyamot.  
 

7.2.5. Az érettségit adó egyéb képzések 

 
Az általánosan képző iskolák között meg kell említenünk a tartományban működő né-

hány egységes iskolát (Gesamtschule), ezeknek a száma Bajorországban ne m kifejezetten 
elterjedt. Ezekben az iskolatípusokban irányultságot kell választani és ennek alapján lehet a 

középiskolában vagy reáliskolában a 10. évfolyam után megszerezhető középfokú végzettsé-
get/alapműveltségi vizsgát letenni, vagy a gimnáziumi végzettséget megszerezni.  

Az úgynevezett második utas képzések azoknak kínálnak végzettségszerzési lehetősé-

get, akik már dolgoznak, és már nem tankötelesek. Az esti iskolák különböző típusaiban 
(Abendrealschule, Abendgymnasium, Kolleg) három év alatt érettségit lehet szerezni. A 

Telekolleg nevű intézményben szakérettségit vagy középfokú végzettséget lehet elérni. Az 
utóbbi intézménytípus sajátossága, hogy itt a médián keresztül folyik az oktatás (televízió, 
internet).  

  

                                                 
25

 Bajorországban az osztályozás 1-6 közötti érdemjegyekkel történik. A 2,4-es átlaga magyar értékelési rend-

szerben 3,85-os, a 2,27-os átlag 4-es átlagnak felel meg. Az érdemjegyek átváltási skálája a 10. sz. mellékletben 

található.  
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7.3. A szakképzés 

 

Horizontális irányban a szakképzés is a közoktatási rendszerhez tarozik. A magyaror-

szágihoz képest ez is rendkívüli sokszínűséget mutat. Ezt a területet csak érintőlegesen tár-
gyalom, mivel alapvetően nem része a kutatásnak. Azonban mégsem hagyható ki, mivel eb-

ben a szerkezetben is található olyan iskolatípus, amelyikben megszerezhető az általános 
érettségi, vagyis ide nem csak a szakképzésből lehet átlépni, hanem az általános képzésből is.  

A szakiskolának (Berufsschule) az a feladata, hogy felkészítsen egy szakma gyakorlá-

sára és emellett az általános képzést is támogassa. Ennek megfelelően a szakképzésbe belépők 
egy évig alapozó képzést kapnak, és erre épül rá a kétéves szakirányú, duális képzés. 

A másik típusú szakiskola (Berufsfachschule) három évfolyamos, itt képezik ki a ke-
reskedelmi, az egészségügyi és szociális szféra szakképzett dolgozóit.  

A szakképzés következő szintjein elhelyezkedő iskolákban (Fachakademie, Fachschule) 

szakérettségit lehet szerezni, ezeket az iskolatípusokat azok látogathatják, akik már rendelkez-
nek szakképzettséggel. 

A szakképzési rendszer legmagasabb szintjét a magyarországi szakközépiskolához ha-
sonlítható két intézménytípus (Berufliche Oberschule/ BOS/és a  Fachoberschule /FOS/) kép-
viseli. Ezekben az iskolákban szakérettségit lehet szerezni, és akár az általános érettségiig is el 

lehet jutni, ennek megszerzésében a választóvonal a második idegen nyelv elsajátítása. A 
Berufliche Oberschule előkészítő osztályt szervez a szakképzésből jövők számára, erre épül a 

12. és 13. osztály. A Fachoberschule szintén előkészítő osztályt szervez, de az általános kép-
zésből jövők számára (középiskola, reáliskola), erre épül a 11. 12. és 13. évfolyam.  
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5. ábra  
A bajor közoktatási rendszer ábrája 

 

Forrás: Das bayerische Schulsystem 
http://www.km.bayern.de/eltern/schularten.html 

 

7.4. A bajor oktatási rendszer mutatói 

 

A bajor oktatási eredmények jellemzésében fontos indikátorok a PISA- felmérések tar-
tományi eredményei és a Kö lni Gazdasági Intézet (Institut der Deutschen Wirtschaft Köln) 

által készített Bildungsmonitor nevű összehasonlítás. Ez az összehasonlítás a benchmarking26 
módszert alkalmazva, 13 indikátor szerint veti össze az egyes tartományok teljesítményét az 
oktatás területén, és rangsort állít fel. Az oktatási rendszerről alkotott kibernetikai paradigma 

alapján (Coombs 1971) az indikátorokat bemeneti és kimeneti szempontokra bontja. 27 A köz-

                                                 
26

 Az OECD a benchmarking révén hat az egyes országok kormányzatainak oktatáspolitikájára (Kozma 2006). A 

benchmarking keretében összevetették a szervezet különböző funkcionális területeit, módszereit, folyamatait, eredmé-

nyeit a többi tartomány hasonló jellemzőivel, hogy fény derüljön az oktatásban a teljesítménynövelési lehetőségekre. 
27

 A vizsgálat során az oktatási rendszerben bemeneti jellemzőket kü lönböztettek meg : 1. A kiadási prioritások 

mértéke az adott államháztartáson belül. 2. Mennyire hatékony az oktatásba invesztált erőforrások felhasználása? 

3. Mennyire jók a gondoskodási feltételek? 4. Hogyan biztosított a támogatási rendszer a korai gyerekkor idején?  

5. Mennyiben felel meg az oktatási rendszer a nemzetközi követelményeknek? Kimeneti szempontból vizsgálják 

a következőket: 6. Milyen az oktatási rendszernek az időbeli hatékonysága, veszítenek-e a tanulók időt az oktatá-

si rendszerben a nem megfelelő időbeosztás miatt? 7. Milyen az oktatás minősége, azaz az oktatás magas szin ten 

fejleszt-e a kompetenciákat? 8. Fejleszti-e az oktatási rendszer a kompetenciákat, a fiatalok megszerzik-e a szük-

http://www.km.bayern.de/eltern/schularten.html
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gazdasági szempontból végzett tartományi oktatásrendszer-elemzéssel jól összevethetők a 
tartományok oktatási teljesítményének a mutatói gazdasági és társadalmi szempontból.  

Bajorország hét vizsgált területen átlagosan teljesít. A tartomány legnagyobb erőssége i 

három területen mutatkoznak meg. Bajorországban a legjobb az oktatás minősége, példaérté-
kűen támogatják a szakképzésbe történő továbblépést, valamint az oktatásba invesztált erőfo r-

rásokat a leghatékonyabban használják fel. Ezen a három területen a 16 tartomány közül az 
első helyet szerezte meg.  

 

6. ábra 
Az oktatás minősége tartományonként a 2012-ben 

 

Forrás: Bildungsmonitor 2012. 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/201456/umfrage/schulqualitaet- in-den-
bundeslaendern-nach-dem-bildungsmonitor/ 

 
A harmadik helyet szerezte meg a kompetenciák fejlesztésében. A PISA- felmérések 

alapján a bajor tanulók eredményei a legjobbak az olvasás terén, és a végzettséget nem szer-

zők aránya a 3. legalacsonyabb ebben a tartományban.  
A felmérés (Bildungsmonitor 2012) alapján nagyon kevés az óvodai férőhely, illetőleg az 

óvodákban dolgozók többnyire nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, az általános isko-
lások számára kevésbé tudják biztosítani az egész napos felügyeletet. Ez azzal magyarázható, 

                                                                                                                                                         
séges képesítéseket, végzettségeket a képzési idő végére? 9. Integráció képessége, képes-e az oktatási rendszer a 

szülői házból hozott hátrányokat a tanulási eredményekben láthatatlanná tenni? 10. Kapcsolódik-e a vertikális 

oktatási rendszer horizontálisan a szakképzéshez? 11. Milyen mértékben biztosítja a diploma megszerzésének 

lehetőségét? 12. Mennyiben támogatja az iskolarendszer a természettudományos és műs zaki kompetenciák fe j-

lesztését? 13. A felsőoktatás szerepet vállal-e a kutató utánpótlás kinevelésében?  

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/201456/umfrage/schulqualitaet-in-den-bundeslaendern-nach-dem-bildungsmonitor/
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/201456/umfrage/schulqualitaet-in-den-bundeslaendern-nach-dem-bildungsmonitor/
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hogy a nyugati tartományokban nem volt olyan nagyarányú a nők munkába állása a megosz-
tottság évtizedeiben, mint a keleti országrészben, így ez az intézményhálózat nem szorult an-
nak idején fejlesztésre. Jelenleg a felmérések ezt hiányosságként jelzik.  

A diploma megszerzésének lehetőségeiben és a természettudományos tantárgyak okta-
tásának priorizálásában elmarasztalja a  Bildungsmonitor 2012 tanulmány Bajorországot.  

Megjegyzik, hogy ez a két összefüggés a bajor gazdaságban mérnökhiányt eredményez.  
Az oktatási rendszeren belül az idővel történő helyes gazdálkodás is problémákat vet fel, eb-
ben a 14. helyet foglalja el a tartományok között. A felmérés túl magasnak találja alsó közép-

fokon az osztályismétlő tanulók számát. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy az oktatási 
rendszer rendkívül átjárható, így élhetnek a gyerekek az iskolaváltás lehetőségével, sokan 

váltanak alsó középfokon magasabb végzettséget nyújtó intézménytípusba. Annak érdekében, 
hogy az új követelményrendszerhez igazodjanak, nem a következő évfolyamon folytatják 
tanulmányaikat, hanem az elvégzett évfolyamot inkább megismétlik az új intézménytípusban. 

Igaz, hogy ez felveti az idővel nem hatékonyan történő gazdálkodás kritikáját - ahogy már 
utaltam rá -, de a tanuló könnyebb boldogulásának az esélyét támogatja a munkaerőpiacon a 

későbbiekben, tehát hosszú távon a látszólagos idővesztés jó befektetésnek bizonyul.  
Ha összegezzük a vizsgált tényezőket, Bajorország a tartományok között az előkelő 4. 

helyet foglalja el oktatás-közgazdasági szempontból a megszerezhető képzés minősége és 

hatékonysága vonatkozásában. 
 

7. ábra 

Összesített ábra Bajorországról a 2012-es képzési monitoring szerint elért eredményekről28 

Forrás: Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

 

                                                 
28

Az ábra kifejezéseinek felo ldása: Durchschnitt = átlag,  BY = Bajorország, Ausgabenpriorisierung = kiadási prio-

ritások, Inputeffizienz = oktatásba invesztált erőforrások hatékonysága, Betreungsbedingungen = gondoskodási, 

felügyeleti feltételek, Förderinfrastruktur = támogatási rendszer, Internationalisierung = nemzetközi fe ltételek, 

Zeiteffizienz = időhatékonyság, Schulqualität = oktatás minősége, Bildungsarmut = hátrányos helyzet kezelése, 

Integration = integráció, berufliche Bildung = szakmai képzés, Akademisierung = diploma szerzés lehetősége, 

MINT = természettudományos és műszaki kompetenciák fejlesztése, Forschungsorientierung = kutató utánpótlás 
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Az országos PISA- felmérésen alapuló úgynevezett PISA- E29 felmérést is felhasznál-
tam a vizsgálatba bevont tartomány oktatási mutatóinak értelmezéséhez. A PISA-E (PISA- 
Erweiterung) felmérést Németországban a PISA- vizsgálat után két nappal végzik. Ez kiegészí-

tése a nemzetközi vizsgálatnak. Ezer olyan iskolában bonyolítják le a PISA-E-t, amelyek nem 
vettek részt a nemzetközi PISA- felmérésben. Ennek a második, kibővített felmérésnek a szük-

ségességét azzal indokolják, hogy a jóval nagyobb mintát felvonultató felmérés eredményei 
adekvátabbak. Az így kapott adatok alkalmasak arra, hogy a tartományi eredmények és az isko-
latípusok közötti eltérések vonatkozásában oktatáskutatók összehasonlításokat tegyenek. 

A fenti mérés alapján 2000-ben a matematika és természettudományok területén Ba-
jorország az élen végzett. 2006-ban a második helyet szerezte meg ugyanezeken a területeken. 

A Bildungsmonitor 2012 és a PISA- felmérések eredményeinek összegzése azt mutatja, hogy 
Németországon belül Bajorország jó oktatási mutatókkal rendelkezik. Az alábbi ábra mutatja, 
hogy Bajorország mindegyik vizsgált kompetencia területén az OECD átlag felett teljesített. 

Az ábrán a zöld szín jelöli az OECD- átlag feletti teljesítményt, a sárga az OECD- átlagnak 
megfelelőt, a pirossal beszínezett értékek pedig az átlag alatti teljesítményt jelzik.  

 

8. ábra 

Tartományi eredmények a 2003-as PISA – E vizsgálat alapján 

 

Forrás: www.gew-bw.de/PISA-E-2003.html 

Az egyes kompetenciaértékek alapján a tartományok között is az első Bajorország. A 
közvélekedés is erősnek tartja ezt az oktatási rendszert,30sokan az iskolarendszer háromoszta-

túságában látják a siker titkát.  

                                                 
29

 A nemzetközi PISA felmérést Németországban PISA-I-ként (International), az országosan kibővített PISA 

felmérést PISA-E-ként (Erweiterung) jelölik.  
30 

http://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/bayerisches-handwerk-will-d reig liedriges-schulsystem-

erhalten/150/3018/76623/ Letöltés: 2013.08.10.  

http://www.merkur-online.de/aktuelles/bayern/spaenle-pisastudie-dreig liedriges-schulsystem-sich-bewaehrt-

20728.html Letöltés: 2013.08.10. 

http://www.jurabilis.de/?/archives/2577-Dreigliedriges-Schulsystem-Vorbildliche-Durchlaessigkeit-in-

Bayern.html Letöltés: 2013. 08.10. 

http://www.eltern.de/schulkind/grundschule/Umfrage-dreig liedriges-Schulsystem.html Letöltés: 2013. 08. 10.  

http://www.gew-bw.de/PISA-E-2003.html
http://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/bayerisches-handwerk-will-dreigliedriges-schulsystem-erhalten/150/3018/76623/
http://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/bayerisches-handwerk-will-dreigliedriges-schulsystem-erhalten/150/3018/76623/
http://www.merkur-online.de/aktuelles/bayern/spaenle-pisastudie-dreigliedriges-schulsystem-sich-bewaehrt-20728.html
http://www.merkur-online.de/aktuelles/bayern/spaenle-pisastudie-dreigliedriges-schulsystem-sich-bewaehrt-20728.html
http://www.jurabilis.de/?/archives/2577-Dreigliedriges-Schulsystem-Vorbildliche-Durchlaessigkeit-in-Bayern.html
http://www.jurabilis.de/?/archives/2577-Dreigliedriges-Schulsystem-Vorbildliche-Durchlaessigkeit-in-Bayern.html
http://www.eltern.de/schulkind/grundschule/Umfrage-dreigliedriges-Schulsystem.html
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7.5. Az átjárhatóság szabályozása Bajorországban 

 
Az oktatási törvények részletesen szabályozzák az iskolaváltást Németországban az 

alapelvektől az egyes tartományokra vonatkozó rendelkezésekig. Az átjárhatóság jogszabályi 
vizsgálata szempontjából először a Német Szövetségi Köztársaság Alkotmányának első be-

kezdése- az emberi alapjogokra vonatkozó rész- a meghatározó, amely az oktatásüggyel és az 
oktatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos. Az iskolák közötti átjárhatóság szempontjából 
alapelveket közvetítenek a Kultuszminiszteri Konferencia (Kultusministerkonferenz) határo-

zatai. Ez a szervezet felügyeli az oktatásügy és a kultúra területét az alkotmány szellemében, 
bár minden szövetségi állam önállóságot élvez az oktatásügy kérdésében. A Kultuszminiszteri 

Konferencia feladata az, hogy egész Németország területén biztosítsa a kooperációt a tanulók, 
a hallgatók, az oktatók számára és a tudomány területén dolgozók számára a legnagyobb mo-
bilitást.  Ez teszi lehetővé az iskolai végbizonyítványok egybevethetőségét és elismerését, ez 

biztosítja az oktatás meghatározott színvonalát. A Kultuszminiszteri Konferencia határozatai 
azért fontosak a kutatás szempontjából, mert ajánlásokat fogalmaznak meg az iskolai átmene t-

tel kapcsolatban: annak eldöntése, hogy melyik a legmegfelelőbb iskolatípus egy gyermek 
számára, nem történhet néhány óra alatt nyújtott teljesítmény alapján, ennek az eljárásnak 
hosszabb időt kell felölelnie, valamint figyelembe kell venni a szülők jogát az iskolaválasz-

tással kapcsolatban. Az egész Németországra érvényes oktatásügyi szabályozás után a bajor 
tartományi törvénykezés által hozott jogszabályokat tekintettem át.  

A Bajor Alkotmány a tartomány minden polgárának biztosítja a képességeinek megfe-
lelő képzettség megszerzésének lehetőségét. A közoktatási rendszer a tanulóknak többféle 
lehetőséget kínál arra, hogy bizonyos iskolai végzettségeket megszerezzenek. A Bajor Kul-

tuszminisztérium a rendszer egymásra épülését hangsúlyozza, vagyis minden megszerzett 
végzettséggel egy következő út nyílik a tanuló előtt egy még magasabb végzettség megszer-
zésére, tehát nem zsákutcás a rendszer. Az első iskolatípus- választás az általános iskola után 

nem jelent végleges döntést a képzési rendszerben történő továbbhaladás szempontjából, hi-
szen a továbbiakban újabb iskolatípus váltás (Schulwechsel) lehetséges.  

 
7.5.1. Átjárhatóság az elemi szint után 

 

Az általános iskola (Grundschule) 1-4. évfolyamának az elvégzése után a magasabb 
szintű iskolába történő átlépést (Übergang/ Übertritt) különböző elemek határozzák meg: a 

szülők már a 3. évfolyam után információkat kapnak a továbbtanulási lehetőségekről. Az is-
kola a 4. évfolyamon májusban az általános iskolában elért eredmények alapján ajánlást fo-
galmaz meg a tanulók számára, hogy melyik iskolatípusban lenne célszerű a továbbiakban 

tanulmányokat folytatni. Majd megkapják a diákok továbbtanulási bizonyítványukat 
(Übertrittszeugnis). Ez a bizonyítvány tartalmazza a megszerzett érdemjegyeket anyanyelv-

ből, matematikából, környezetismeretből, valamint jellemzik a tanuló tanuláshoz és munká-
hoz való hozzáállását és szocializációs képességeit. Akkor javasolják a gimnáziumban történő 
továbbtanulást, ha a tanuló átlaga a 2,33-ot [nálunk: 3,9]31 eléri. A reáliskolában (Realschule) 

történő továbbtanulást javasolják, ha az átlag legalább 2,66-os [3,7]. Emellett a tanuló próba-
tanításon vehet részt abban az iskolában, ahol a tanulmányait a jövőben szeretné folytatni, így 

ízelítőt kaphat az ottani követelményekből, ami a döntést megkönnyítheti az iskolaváltással 
kapcsolatban. Az iskolai pályafutás eldöntésében a szülői akaratot is figyelembe veszik. A 

                                                 
31

 Bajorországban az osztályozás 1-6 közötti érdemjegyekkel történik. Lásd a 25-ös lábjegyzet. A leg jobb érdem-

jegy az 1, a legrosszabb 6. A 2,33-os átlag a magyar értékelési rendszerben 3,9-es átlagnak felel meg.
 
A további-

akban a kapcsos zárójelben lévő szám az itthon használatos skálán mutatja az át lagot. Az érdemjegyek átváltási 

skálája a 10. sz. mellékletben található. 
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bajor iskolai rendszer átjárhatóságának köszönhetően ha a tanuló 10 évesen hibás döntést hoz, 
a következő évfolyamokon lehetősége nyílik a korrekcióra.  

 

7.5.2. Átjárhatóság az alsó és felső középfok szintjén 

 

Alsó középfokon az 5. évfolyamot átmeneti évfolyamként fogja fel az iskolaügy, 
amelynek célja az általános iskolából történő átállás megkönnyítése, ezt segíti az is, hogy álta-
lános iskolai tanárokat (őket Lotse-nak nevezik) is alkalmaznak, akiknek a feladata a tanulók 

kalauzolása az új évfolyamon. Ez azt jelenti, hogy ezen az évfolyamon megismertetik a tanuló-
kat a választott iskolatípus követelményeivel és elvárásaival, így kiderül, ha nem megfelelő 

döntést hoztak a 4. osztály után. Az 5. évfolyam után lehetőségük nyílik a tanulóknak arra, hogy 
iskolatípust váltsanak, ha a választott iskolatípus követelményeit túl nehéznek vagy túl könnyű-
nek találják. 

Az általános iskola után a középiskolába (Mittelschule) azok kerülnek be, akiknek a 
tanulmányi átlaga 2,66 [3,7] alatt van anyanyelvből, matematikából és honismeretből. Az en-

nél jobban teljesítő tanulóknak javasolják a reáliskolát (Realschule). Azoknak a gyerekeknek 
akik a megadott átlagnál rosszabb eredményt érnek el, de a szülők azt szeretnék, hogy a reál-
iskolába járjanak, úgynevezett próbatanításon (Probeunterricht) kell részt venniük. Ez tulaj-

donképpen egy többnapos vizsga, ahol a tanulók írásbeli és szóbeli jegyeket is szereznek, ha 
ezen elérik a kívánt szintet (3,00 [3,4] átlag), akkor nyerhetnek felvételt a reáliskolába. Ah-

hoz, hogy a tanuló az általános iskola után gimnáziumba (Gymnasium ) léphessen, 2,33-os [3,9] 
átlagot kell teljesítenie anyanyelvből, matematikából és honismeretből a 4. évfolyamon. Aki 
nem éri el ezt a szintet, annak lehetősége van próbatanításon részt venni, ahol írásbeli és szóbeli 

teljesítményét is értékelik anyanyelvből és matematikából. Ha ott 3,00 [3,4] átlagot elér, akkor 
folytathatja a tanulmányait a gimnáziumban. 

A 4. évfolyam végén meghozott döntés nem végleges, van lehetőség az iskolai pályafu-

tás módosításra. Ha valaki a középiskola 5. évfolyamán anyanyelvből és irodalomból, vala-
mint matematikából legalább 2,00 [4,2] átlagot ér el, átléphet a következő évfolyamon a gim-

názium 5. évfolyamára. Ha az előbb említett tantárgyakból a diák 2,5 [3,8] átlagot produkált, 
akkor a reáliskola 5. évfolyamára mehet át. A 6. évfolyam elvégzése után a gimnáziumba csak 
felvételi vizsga teljesítése után lehet váltani. A reáliskola 6. 7. 8. vagy 9. évfolyamára bármi-

kor át lehet lépni a középiskolából, abban az esetben, ha 2,00 [4,2] átlagot ér el a tanuló anya-
nyelvből, matematikából és angolból. Láthatjuk, ha valaki minél több időt tölt a kevésbé ma-

gas végzettséget kínáló iskolatípusban, annál inkább nehezednek a feltételek a magasabb vég-
zettséget nyújtó iskolatípusba történő átlépéshez. A 7–10. évfolyam között a középiskolán 
belül lehetséges az átjárás a különböző specializációk között, természetesen ezt is elért átla-

gokhoz kötik. A négy vagy három évfolyamos gazdasági iskola (Wirtschaftsschule) különbö-
ző évfolyamaira át lehet lépni a középiskolából a 6. évfolyam után abban az esetben, ha a ta-

nuló anyanyelvből, matematikából és angolból legalább 2,66-os [3,7] átlagot ért el. A reális-
kolából és a gimnáziumból érkező tanulóknak kevésbé jó átlagot kell ugyanehhez produkálni-
uk, hiszen a fenti tantárgyakból legalább 4 [2,6] osztályzatot kell elérni, illetve egy 5 [1,8] 

osztályzat még elfogadott. Akik a fenti elvárásokat nem teljesítik, még részt vehetnek próba-
tanításon, valamint a próbatanításon az elfogadottnál gyengébb teljesítmény esetén a szülői 

akarat is figyelembe vehető a gazdasági iskola látogatása szempontjából. A gimnáziumi évfo-
lyamokról bármikor váltani lehet a középiskola megfelelő évfolyamára.  

Azok a tanulók, akik az általános iskola után a reáliskola 5. osztályában folytattak ta-

nulmányokat, adott feltételekkel folytathatják további tanulmányaikat gimnáziumban. Ha 
anyanyelvből és matematikából legalább 2,5-es [3,8] átlagot elértek, ebből az iskolatípusból 

átléphetnek a gimnáziumba. Ennek a hátránya az, hogy ez egy év veszteséggel jár, hiszen meg 
kell ismételni az 5. évfolyamot. A 6. évfolyamról is át lehet lépni gimnáziumi osztályba azo-
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nos feltételekkel, ha a tanuló anyanyelvből, matematikából és angolból 2,5-es [3,8] átlagot ér 
el. Ha nem akar a tanuló évveszteséget, akkor felvételi vizsgát kell tennie. Ugyancsak ez érvé-
nyes akkor, ha a tanuló 7. vagy felsőbb évfolyamra szeretne átlépni a gimnáziumba a középis-

kolából vagy a reáliskolából. A gimnázium megfelelő évfolyamának elvégzése után korlátozás 
nélkül át lehet lépni a reáliskola következő évfolyamára. A bajor közoktatási törvény a gazda-

sági iskolából lehetőséget biztosít a 7-9. évfolyamokra történő átlépésre, ha teljesíti a tanuló a 
próbaidőszak alatt az elvárt követelményeket.  A reáliskola 10. évfolyamára felvételi vizsga és 
próbaidő letétele esetén lehet átmenni minden iskolatípusból, ettől abban az esetben tekinte-

nek el, ha a tanuló megkapta a 10. évfolyamra léphet minősítést a többi iskolatípusban.  
A középiskolában, a reáliskolában, vagy a gazdasági iskolában megszerzett végbizo-

nyítvány (Mittlerer Schulabschluss), vagyis a 10. évfolyam elvégzése után is lehetőség van 
arra, hogy a tanuló a tanulmányait a gimnáziumban folytassa. A diákok általában a 10. évfo-
lyamra lépnek be – ez gyakorlatilag ebben az esetben is évismétlést jelent, de erre többnyire 

azért van szükség, mert a középiskolában és a reáliskolában csak egy idegen nyelv tanulása 
kötelező, így ebből a szempontból fel kell zárkózni a többiekhez. Ennek a megkönnyítését 

szolgálja az, hogy bizonyos gimnáziumokban úgynevezett bevezető osztályokat szerveznek, 
amelyeknek az a feladata, hogy elmélyítsék és pótolják azokat az ismereteket (például máso-
dik idegen nyelv) a tanulók számára, amelyek a gimnáziumban a 11. évfolyamtól szükségesek 

az érettségire történő felkészülés szempontjából. Ennek az elvégzése után folytatják a diákok 
a tanulmányaikat az általuk kiválasztott gimnázium 11. osztályában.  Bevezető osztály Bajo r-

országban jelenleg 36 településen működik, ezeknek a számát a kultuszminisztérium növelni 
akarja azokon a helyeken, ahol eddig viszonylag ritka volt a reáliskolából gimnáziumi osztá-
lyokba történő átlépés, hogy ezzel is elősegítse az úgynevezett későn érő, hátránnyal induló 

tanulók számára a magasabb végzettség megszerzésének lehetőségét.  A gimnázium 11. évfo-
lyamára közvetlenül is beléphetnek a jó képességű tanulók a 10. év végi záróvizsga megsze r-
zése után abban az esetben, ha tanultak második idegen nyelvet a korábbi iskolai évek alatt, 

valamint anyanyelvből, matematikából és idegen nyelvből legalább 1,5-es [4,6] átlaggal ren-
delkeznek. 

A gimnáziumi tanulmányok folytatásánál könnyebb út az érettségihez, ha valaki a 10. 
évfolyam záróvizsgája után úgynevezett szakközépiskolában (Fachoberschule /FOS/) tanul to-
vább. Ennek az iskolatípusnak közvetlenül a 11. évfolyamára az léphet, aki rendelkezik a 10. 

évfolyam utáni záróvizsgával és anyanyelvből, angolból és matematikából legalább 3,5-es [3] 
átlaggal. Ez az iskolatípus olyan érettségit ad, amellyel egyes műszaki főiskolákon lehet tovább-

tanulni. Ennek az iskolatípusnak a létjogosultságát igazolja, hogy a felsőoktatásba érkezők 
43%-a Bajorországban nem a gimnáziumból jön. A szakképzésből is létezik átjárás a felsőfokú 
tanulmányokra jogosító speciális érettségi, a szakérettségi (Fachhochschulreife)32 megszerzésé-

re.  
 

7.6. Átjárhatóság a statisztikai adatok alapján 

 

A bajor oktatási kormányzatnak az a célja, hogy tovább erősítse az iskolai rendszer át-

járhatóságát. Ez azt jelenti, hogy egyre több tanuló élhet az iskolaváltás lehetőségével annak 
érdekében, hogy megszerezze a célul kitűzött iskolai végzettséget. A 4. évfolyam után hozott 

hibás döntés oka lehet a nem megfelelő iskolai tanácsadás, vagy a tanulási támogatás hiánya.  
Az iskolaváltás lehetőségét az oktatásügyi törvények bizonyos teljesítményhez kötik. Az isko-
laváltás, ellentétben az elemi oktatás utáni iskolai átmenettel, szinte bármelyik évfolyamból 

történhet. A középiskola 5–8. évfolyamáról, a gazdasági iskola 7-–9. évfolyamáról, a reálisko-
la 5–9. évfolyamáról és a gimnázium 5–11. évfolyamáról.  

                                                 
32

 Ez a típusú érettségi bizonyos főiskolákon történő továbbtanulásra jogosít. 
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A Bildungsbericht Bayern című statisztikai adattár szolgáltat arról adatokat, hogy milyen 
gyakran váltanak a különböző iskolatípusokból és melyik évfolyamról a leggyakoribb az iskola-
váltás Bajorországban. Az adatok összegzése során felhasználom Bellenberg (2012) adatait, aki a 

Bertelsmann Stiftung megbízásából készített adatsorokat az összes német tartomány átjárhatóság 
vizsgálatának vonatkozásában. Az ebben közölt adatok egy évvel frissebbek, valamint Bellenberg 

saját kvantitatív kutatási eredményeit is tartalmazzák. Ezzel magyarázhatók az általam feldolgo-
zott adatok és az ő adatai közötti számszerű eltérések. 

Az iskolaváltás valószínűsége Bajorországban a középiskolából (Mittelschule, 2011 

előtt: Hauptschule) a legnagyobb, 2010-ben például onnan 12034 gyerek változtatott. Ha ará-
nyaiban összehasonlítjuk az iskolatípusok közötti mozgást megállapíthatjuk, hogy a középis-

kolát tanulóinak 7,1%-a hagyja el a középiskolát a váltás szándékával, ezt követik a gazdasági 
iskola és a gimnázium diákjai 3,2%-kal, valamint a fejlesztő iskolák 3%-kal. A legkisebb ará-
nyú a váltás a reáliskolákból: 2,5%. Az iskolaváltási statisztikában azt is érdemes megfigye l-

ni, hogy melyek azok az iskolatípusok, amelyek leginkább tanulókat veszítenek a váltás so-
rán. Az iskolaváltással az egyes iskolák nem csak tanulókat veszítenek, hanem újakat nyernek 

is. Vannak olyan iskolatípusok, ahol nagyobb az iskolát elhagyók száma, mint a bejövők ará-
nya. A középiskola és a gimnázium több tanulót veszít az iskolaváltással, mint amennyit nyer. 
Az iskolaváltások legnagyobb nyertese a reáliskola: háromszor annyian váltanak a reáliskolá-

ba, mint amennyi tanuló kilép onnan. Ez azzal indokolható, hogy a reáliskola megfelelő to-
vábblépési lehetőséget kínál mind a szakképzés, mind pedig a felsőfokú tanulmányok irányá-

ba, és kevésbé teljesítmény orientált.  
 

9. ábra  

Iskolatípus-váltások a 2009/2010-es tanév adatai alapján33 

 

 

Forrás: Amtliche Schuldaten des Bayerischen Landesamtes für Statistik und 

Datenverarbeitung 

                                                 
33

 Az ábra rovatainak a felo ldása: Abgänge an= távozás, Zugänge von = bejutás,  FS = Förderschule, HS/MS = 

Mittelschule, WS= W irtschaftsschule, RS = Realschule, GYM = Gymnasium, FOS = Fachoberschule. Az iskola-

típusok magyar megfelelői az 1. sz. mellékletben találhatók.   
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A középiskolából a tanulók válthatnak reáliskolába, gimnáziumba, gazdasági iskolába 

vagy fejlesztő iskolába. A váltás az 5., 6., 7. és 8. évfolyam után lehetséges. Az 1. táblázat sta-

tisztikai adatai alapján megállapítható, hogy a legtöbb tanuló az 5. évfolyam után vált. Ennek 
lehetnek intézményi és személyes okai, a kérdőívek alapján ez elemezhető. A legtöbben a reál-

iskolába váltanak ez az 5. évfolyamon tanulók 14,2%-a, gimnáziumba 1,5%-uk vált. A gazda-
sági iskola a 7. osztálytól kezdődik, így ide ezen az évfolyamon nem lehetséges a váltás. Az 5. 
osztály átmeneti jellegét igazolja, hogy a 4. osztály végén hozott döntést ezen az évfolyamon 

sokan korrigálják. Az 5. évfolyamon a későbbi magasabb szintű képzettség megszerzésének 
reményében a legtöbb váltási szándék a reáliskolába irányul. 

A 6. évfolyam után kevés tanuló vált reáliskolába (0,8%), ezen az évfolyamon kicsi a 
változtatási hajlandóság vagy szándék, ugyanez tükröződik a gimnázium irányába (0,1%). 
Egyik lehetséges oka ennek, hogy jól működik az 5. évfolyam orientáló jellege, és a többség 

ekkor dönt a tapasztalatok alapján a képzési irányt illetően. A váltók nagy része a gazdasági 
iskolába megy át, hiszen ebben az iskolatípusban 7. osztálytól kezdődik az okta tás. Ide a kö-

zépiskola 6. évfolyamának a 4,8%-a lép át. 
A középiskolát látogatók közül a 7. évfolyamtól kezdődően nagyon kevesen változtat-

nak képzési pályafutásukon, ahogy az 1. sz. táblázat mutatja.  Leginkább a gazdasági iskolába 

váltanak a tanulók az említett évfolyamról. A 8. évfolyamtól az előbb leírt tendencia még in-
kább folytatódik: az iskolatípust váltók aránya már az 1%-ot sem éri el.  A váltás során a gim-

názium a legkevésbé preferált intézmény, ennek oka az, hogy a második idegen nyelv tanulá-
sának hiánya nehezen teszi lehetővé több év elteltével a gimnáziumi követelményrendszerhez 
történő csatlakozást alsó középfokon. 

 

1. táblázat 

Iskolaváltás a középiskolából (Mittelschule/ Hauptschule) Bajorországban  
a 2009/2010-es tanévben 

évfo-

lyam 

tanulók 

száma 

kisegítő  

iskolába vál-

tók 

reáliskolába 

váltók 

gazdasági isko-

lába váltók  

gimnáziumba 

váltók 

5. 45 505 306 0,7% 6 450 14,2% – – 704 1,5% 

6. 40 552 242 0,6% 320 0,8% 1 941 4,8% 32 0,1% 

7. 42 774 183 0,4% 223 0,5% 1 091 2,6% 18 <0,1% 

8. 41 058 133 0,3% 66 0,2% 308 0,8% 17 <0,1% 

össz. 169 889 864 0,5% 7 059 4,2% 3 340 2,0% 771 0,5% 

Saját szerkesztés Amtliche Schuldaten des Bayerischen Landesamtes für Statistik und 

Datenverarbeitung adatai alapján 
 

A 2. táblázat statisztikai adatai azt mutatják, hogy a reáliskolában tanulók körében na-
gyon kicsi az iskolaváltási kedv. Ennek egyik oka lehet, hogy itt a 10. évfolyam után a vé g-
zettség mittlere Reife-vel (10. évfolyam utáni középszintű végzettség) zárul, amely újabb to-

vábbhaladási lehetőségekre jogosít fel az iskolarendszerben az általános érettségiig bezárólag. 
Az 5. évfolyamtól a 9. évfolyamig a tanulóknak mindössze 2,4%-a változtat iskolai pályafutá-

sán. A gimnáziumba történő váltás nagyon ritka, az 5. évfolyamon a tanulók 0,6%-a vált. Ez 
az adat is alátámasztja a már korábban leírtakat, hogy az 5. évfolyam orientációs évfolyam, 
tehát a legtöbben ilyenkor változtatnak tanulmányi pályafutásukon.  Ez részben jellemző a 6. 

évfolyamra is. A gazdasági iskolába történő váltás konstans értékeket vesz fel, minden évfo-
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lyamon 0,5% körül mozog. A reáliskolából legtöbben az alacsonyabb képzési szintet biztosító 
középiskolába váltanak. Az ő számarányuk 1,2-1,5% körüli értékeket vesz fel, kiugrás a 7.- 8. 
évfolyamon tapasztalható. A 7. évfolyamon megmásfélszereződik, a 8. évfolyamon pedig 

megduplázódik a középiskolába történő váltások száma. A tendencia azt mutatja, hogy a ke-
vésbé jól teljesítők az alsó középfok vége felé inkább már a 9. vagy 10. évfolyam utáni közép-

fokú végzettség megszerzésére koncentrálnak, és jobban a szakképzés irányába orientálódnak.  
 

2. táblázat 
Iskolaváltás a reáliskolából (Realschule) Bajorországban a 2009/2010-es tanévben 

évfolyam tanulók 

száma 

kisegítő  

iskolába váltók  

középiskolába 

váltók 

gazdasági  

iskolába váltók  

gimnáziumba 

váltók 

5. 35 957 22 0,1% 430 1,2% – – 212 0,6% 

6. 38 212 9 <0,1% 563 1,5% 175 0,5% 29 0,1% 

7. 41 105 31 0,1% 883 2,1% 233 0,6% 15 <0,1% 

8. 41 400 17 <0,1% 1 210 2,9% 201 0,5% 14 <0,1% 

9. 40 378 12 <0,1% 603 1,5% 182 0,5% 8 <0,1% 

összesen 197 052 91 <0,1% 3 689 1,9% 791 0,4% 278 0,1% 

Saját szerkesztés Amtliche Schuldaten des Bayerischen Landesamtes für Statistik und 
Datenverarbeitung adatai alapján 

 
A gazdasági iskolából inkább az alacsonyabb végzettségi szintet biztosító középiskola felé 

áramlanak a tanulók a 3. táblázatban közölt adatok szerint, arányuk a 8. évfolyam után a legna-

gyobb. Gimnáziumba a statisztikai adatok szerint gyakorlatilag nincs váltás (12 546 tanulóból 1). 
 

3. táblázat 
Iskolaváltás a gazdasági iskolából (Wirtschaftsschule) Bajorországban  

a 2009/2010-es tanévben 

évfolyam tanulók 

száma 

kisegítő  

iskolába váltók  

középiskolába 

váltók 

reáliskolába 

váltók 

gimnáziumba 

váltók 

7. 3 309 1 <0,1% 86 2,6% 25 0,8% 1 <0,1% 

8. 4 515 4 0,1% 179 4,0% 15 0,3% 0 0,0% 

9. 4 722 2 <0,1% 84 1,8% 6 0,1% 0 0,0% 

összesen 12 546 7 0,1% 349 2,8% 46 0,4% 1 <0,1% 

Saját szerkesztés Amtliche Schuldaten des Bayerischen Landesamtes für Statistik und 

Datenverarbeitung adatai alapján 
 

A gimnáziumot elhagyók arányait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy ebből az iskolat í-

pusból a tanulók csak ritkán lépnek át középiskolába az 5-8. évfolyam alatt. A 9. évfolyam 
után tapasztalható némi érdeklődésnövekedés. Ezzel szemben a gimnáziumi követelményeket 

túl erősnek találók a reáliskolát preferálják. A 6. évfolyam után sokan váltanak ebbe az iskola-
típusba (4,9%). A 7.-8. évfolyamon kicsit csökken az érdeklődés a középfokú végzettséget 
nyújtó iskolatípus iránt. A gimnáziumban a 10. évfolyam elvégzése után alternatív út az éret t-
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ségi megszerzésére a szakközépiskola (Fachoberschule). Ebbe az iskolatípusba az általános 
képzésből lehet belépni, szakérettségit vagy általános érettségit lehet itt szerezni. A szakérett-
ségi könnyebben teljesíthető, mint az általános érettségi, egy idegen nyelv tanulása elég ho z-

zá, és bizonyos főiskolákon történő továbbtanulásra jogosít.  
 

4. táblázat 
Iskolaváltás a gimnáziumból (Gymnasium) Bajorországban a 2009/2010-es tanévben 

évfo-

lyam 

tanulók 

száma 

középiskolá-

ba váltók 

reáliskolába  

váltók 

gazdasági  

iskolába váltók  

szakközépis-

kolába váltók  

5. 51 095 86 0,2% 1 178 2,3% – – – – 

6. 50 132 149 0,3% 2 435 4,9% 153 0,3% – – 

7. 47 282 108 0,2% 1 872 4,0% 167 0,4% – – 

8. 44 176 174 0,4% 1 331 3,0% 109 0,2% – – 

9. 42 048 313 0,7% 535 1,3% 259 0,6% – – 

10–12. 114 020 100 0,1% 57 <0,1% 40 <0,1% 2 025 1,8% 

össze-

sen 
348 753 930 0,3% 7 408 2,1% 728 0,2% 2 025 0,6% 

Saját szerkesztés Amtliche Schuldaten des Bayerischen Landesamtes für Statistik und 
Datenverarbeitung adatai alapján 

 

Ha az iskolaváltásokat az alapján csoportosítjuk, hogy magasabb végzettséget biztosító 
vagy alacsonyabb végzettséget nyújtó iskolatípusba irányulnak, megállapítható, hogy az 5. és 

6. évfolyam tanulói inkább a magasabb végzettséget ígérő iskolák felé fordultak. A 6- 7- és 8. 
évfolyam után inkább az „alacsonyabb” végzettséget kínáló iskolákba váltottak a diákok.  

Ha nemek alapján nézzük meg a statisztikai adatokat iskolaváltás tekintetében, látható, 

hogy a lányok gyakrabban váltanak, mint a fiúk. Az iskolaváltással élő lányok általában a ma-
gasabb iskolai végzettséget biztosító iskolák irányába mozdulnak el. A fiúknál fordított ez a 

tendencia, ők gyakran váltanak a gimnáziumból reáliskolába vagy a reáliskolából középiskolá-
ba. 

A statisztikák vizsgálják az iskolaváltást a családi háttér alapján is aszerint, hogy kül-

földről érkezett családból származó gyerekek mennyire tudják kihasználni az iskolaváltásban 
rejlő lehetőségeket. A statisztikák alapján ők gyakrabban váltanak alacsonyabban képző isko-

latípusba, mint német anyanyelvű társaik. Az általam készített vizsgálatok erre a szempontra 
nem terjedtek ki. A vizsgálat vidéki területen készült, ahol nem koncentrálódnak ilyen családi 
háttérrel rendelkező tanulók.  

Statisztikai szempontból az iskolaváltás lehetősége mellett a megszerzett iskolai vé g-
zettségek is fontos indikátorai az iskolai rendszer átjárhatóságának  (Bellenberg 2012). A kü-

lönböző iskolatípusokhoz történő csatlakozás lehetővé teszi a magasabb iskolai végzettség 
megszerzését, így a jövő szempontjából a munkaerőpiacon kedvezőbb esélyekkel lehet indul-
ni. A statisztikából kiderül, hogy a tanulók bizonyos megszerzett iskolai végzettség után me-

lyik iskolatípusban folytatják tanulmányaikat, azaz milyen újabb iskolai végzettségek elérésé-
re törekszenek. Az újabb képzési utakhoz történő csatlakozás lehetősége minden abszolvált 

végzettség után fennáll. A középiskola 9. évfolyamának elvégzése után át lehet lépni a reális-
kolába, a gazdasági iskolába és a gimnáziumba. A középiskola, a reáliskola és a gazdasági 
iskola 10. évfolyamának elvégzése után (mittlerer Schulabschluss megszerzése) lehet a szak-

középiskolában vagy a gimnáziumban tanulmányokat folytatni a szakérettségi vagy az általá-
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nos érettségi megszerzése céljából. Az új iskolatípusba történő zökkenőmentes csatlakozás 
céljából úgynevezett előkészítő osztályokat szerveznek, ilyen osztályokkal minden szakkö-
zépiskola és bizonyos gimnáziumok rendelkeznek.  

A középiskola (Mittelschule) tanulói közül a 9. évfolyam elvégzése után a legtöbben a  
gazdasági iskolában folytatták tanulmányaikat (Vö.:10. ábra). A tanulók, akik megszerezték a 

10. osztály utáni végzettséget (mittlerer Schulabschluss), akár a középiskolában, akár a reális-
kolában, akár pedig a gazdasági iskolában, nem elsősorban gimnáziumi, hanem inkább szak-
középiskolában (Fachoberschule) folytatandó tanulmányok mellett döntöttek. A középiskolát 

elvégző tanulóknak ez majdnem 20%-a, a reáliskolát elvégzők 30%-a, a gazdasági iskolát 
elvégzők 16%-a tanul így tovább. A gimnáziumi érettségi megszerzésére a reáliskolát végzet-

tek közül csak 2,9% vállalkozik. Ez az arány a másik két iskolatípusban 1% alatt van. 
 

10. ábra 

Iskolatípusokba történő csatlakozások a 9. és 10. évfolyam után Bajorországban34 

 

Forrás: Amtliche Schuldaten des Bayerischen Landesamtes für Statistik und 

Datenverarbeitung 
 

A statisztikák összehasonlításából az is kiderül, hogy a középiskolát és a gazdasági is-
kolát végzettek 18%-a otthagyja a szakközépiskolát még az első év folyamán. A tapasztalatok 
és statisztikák szerint a reáliskolából és gimnáziumból jövők nem hagyják el az iskolát, ha-

nem érettségit, végbizonyítványt szereznek. Az utóbbi években folyamatosan növekedett 
azoknak a tanulóknak a száma, akik a 10. osztály elvégzése után továbbtanulásra vállalkoznak 
az érettségi megszerzése céljából.  

                                                 
34

 A rovatok felo ldása: Schulische Anschlüsse= iskolat ípusokba történő csatlakozások, iskolaváltások, aus der = 

-ból, -ből, an = -ba,-be,  gesamt = összesen, Jgst = évfolyam, Hauptschule = középiskola, Realschule = reálisko-

la, W irtschaftsschule = gazdasági iskola. Az iskolat ípusok megnevezéséhez lásd még az 1. s z. mellékletet.  



48 

 

Ha a magasabb iskolai végzettségek felé törekvést a nemek alapján elemezzük, láthat-
juk, hogy a fiúk általában alulreprezentáltak a lányokkal szemben. A 11. ábra szemlélteti, hogy 
a középiskola után több lány szerez végbizonyítványt a gazdasági iskolában, a gimnáziumban, 

vagy a szakközépiskolában, mint fiú. A reáliskola elvégzése után kétszer annyi lány folytatja a 
tanulmányait gimnáziumban, mint fiú, illetve a szakközépiskolában történő tanulást is valami-

vel több lány választja. Ez az alulreprezentáltság a gazdasági iskolát végzettek esetében nem 
érvényes. A gazdasági iskola befejezése után több fiú törekszik végzettséget szerezni a szakkö-
zépiskolában. Ebből az iskolatípusból a gimnáziumba átlépő fiúk és lányok száma nagyjából 

azonos. 
 

11. ábra 
Lányok és fiúk által preferált iskolatípusok a 9., 10. évfolyam befejezése után  

Bajorországban35 

 

Forrás: Amtliche Schuldaten des Bayerischen Landesamtes für Statistik und 
Datenverarbeitung 

 
Ha a statisztikai adatokat Bellenberg (2012) számításai alapján összegezzük, némileg elté-

rő eredményt tapasztalunk számszerűség tekintetében.  A 2010/2011-es tanévben 721 785 
tanulóból 31 308 tanuló váltott iskolatípust36, ami a tanulók 4,3%-a.   
  

                                                 
35

  A rovatok feloldása: Ansclüsse von Mädchen und Jungen = Lányok és fiúk csatlakozásai az oktatási ren d-

szerben, Von =-ból, - ből, an = -ba, -be,  Hauptschule= közép iskola, Realschule= reálisko la, W irtschaftsschule= 

gazdasági iskola. Az iskolat ípusok megnevezéséhez lásd még az 1. s z. mellékletet.  
36

 8. sz melléklet: Eredeti táblázat Tabelle 1 Bayern Bellenberg (2012)  



49 

 

5. táblázat 
 Az iskolaváltók száma és aránya Bajorországban 

Összes tanuló  Iskolaváltók száma  Iskolaváltók %-ban 

721 785 31 308 4,3% 

Saját táblázat Bellenberg (2012) számításai alapján 

 
Az ő számításai szerint a magasabb képzettséget biztosító intézménytípusba történő váltók 

aránya 1:0,937. A német tartományok közül Bajorország az egyetlen, ahol többen váltanak a 

magasabb képzettséget biztosító intézményekbe, mint fordítva. 
 

7.7. A bajor kérdőíves vizsgálat és az interjúk  

 

7.7.1. A vizsgálat fázisai, a mintaválasztás szempontjai 

 

A vizsgálat első fázisában felméréseket végeztem kérdőív segítségével. A felmérése-

ket a Goethe-Intézet és a Bajor Kultuszminisztérium pedagógusok hospitációját támogató 
ösztöndíja alatt végeztem 2011 novemberében. Annak következtében, hogy ezt az időszakot 
egy kisváros oktatási intézményeiben töltöttem, ezek az intézmények adták a hozzáférési le-

hetőségeket. A szükséges engedélyek, az időtényező és a humánerőforrás-hiány miatt (egy-
személyes kutatóként) a külföldi terep, valamint az iskolaigazgatók bizalmatlansága köve t-

keztében nem lehetett reprezentatív mintát összeállítani.  A minta kiválasztása a rétegzett ké-
nyelmi mintavétel stratégiájával történt (Sántha 2006). A rendelkezésemre álló minta kiegé-
szült rétegzettségi szempontokkal, vagyis azokon az évfolyamokon végeztem el a felmérést, 

amelyeken nagy az iskolaváltás gyakorisága a statisztikai adatok alapján. Az iskolatípusoknak 
is próbáltam keresztmetszetét adni. A helyszín egy kisváros volt, három iskolatípus volt a 
településen: gimnázium (Gymnasium), reáliskola (Realschule) és középiskola (Mittelschule). 

A felmérés szempontjából több iskolatípus megléte azért fontos, mert így az iskolaváltás lehe-
tőségét földrajzi tényezők nem gátolják. Gimnáziumban és középiskolában tudtam a kérdő-

ívek kitöltetését elvégezni, a reáliskolába nem tudtam bejutni, mivel nem kaptam engedélyt. 
A szakképzés területéhez tartozó iskolatípus (Wirtschaftsschule) nem volt a településen, egy 
távolabbi település iskolája az online megkeresésre nem válaszolt.  Szakközépiskola 

(Fachoberschule) sem volt a településen, de ebben az iskolatípusban a vizsgálatot egy másik 
városban meg tudtam valósítani személyes ismeretség alapján. Ezenkívül egy távolabbi kisvá-

ros gimnáziumában is tudtam vizsgálatokat folytatni szintén személyes kapcsolatok alapján.  
A feldolgozott statisztikai adatok reprezentatív eredményei így kvalitatív kutatási 

eredményekkel egészültek ki. A trianguláció alkalmazása, a megfelelő táblázatok és számsze-

rűségek jelenléte a kutatás érvényességének a biztosítását szolgálták. Az így kapott kvalitatív 
és kvantitatív eredmények együttes értelmezésével adekvát megállapításokat vonhatók le az 

iskolák közötti átjárhatóság bajorországi gyakorlati megvalósulásáról. 
A vizsgálat második fázisában interjúkat készítettem tanulókkal és tanárokkal az isko-

lák közötti átjárhatósággal kapcsolatos véleményükről, tapasztalataikról. Az interjúk készíté-

séhez a félig strukturált interjúk módszerét választottam (Nádasi 2000). Az információgyűjtés 
szempontjából ez volt a legmegfelelőbb, mivel lehetővé tette a kérdések tematizált, logikai 

sorrendjének a megtartását, és emellett az interjúalany válaszai alapján a kérdések részben 
újra történő fogalmazását, kiegészítését, esetleg elhagyását. A kérdések a tanulók és tanárok 
iskolai rendszeren belüli átjárhatósággal kapcsolatos véleményére, arról alkotott felfogására 

irányultak. A tanulók az iskolaváltáskor átélt érzelmeikről, közvetlen tapasztalataikról szá-
moltak be. A tanárok a jogi keretek által biztosított átjárhatóság gyakorlati megvalósulását 

                                                 
37

 8. sz. melléklet : Eredeti táblázat Tabelle 2 Bayern Bellenberg (2012)  
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értékelték. Az első interjúalany megtalálása a helybeli kollégák segítségével történt. A több i-
ekhez a hólabda stratégiával jutottam el.  A tanulók diszkrét körülmények között szívesen 
beszéltek iskolaváltásuk történetéről, de a többiek előtt ezt nem szívesen emelték ki.  

 

6. táblázat 

A bajor vizsgálati minta 

Tanulói kérdőív Interjúk  
Összesen 

gimnázium 

(Gymnasium) 

középiskola 

(Mittelschule) 

szakközépiskola 

(Fachoberschule) 
tanulókkal tanárokkal 

84 24 23 4 3 138 

 

7.7.2. A feldolgozás módszere  

 

A kérdőíves felmérésben részt vevő iskolák és osztályok anonimitásuk érdekében kó-
dot kaptak a kérdőíveken. A fenti szempont mellett erre még azért is szükség volt, hogy a fe l-
dolgozás során elkülönüljenek az egyes iskolatípusok az összefüggések és összehasonlítások 

kiemelésének szempontjából. A kérdőív zárt és nyílt végű kérdéseket egyaránt tartalmazott, 
teljes terjedelmében a 2. számú mellékletben tekinthető meg. A kérdőívekben közölt a kutatás 

szempontjából leginkább releváns válaszokról kontingencia táblázatokban (9. sz. melléklet) 
készült összegzés. Az így kapott adatokat elemeztem, a szövegközi táblázatokban az összefüg-
gések láttatása céljából a relatív gyakoriságot mutatva százalékos adatokat  szerepeltetek, vala-

mint a szemléltetés érdekében diagramokat képeztem egyes adatokból.  A tanulóktól kapott 
válaszokat három nagyobb tematikai egységbe csoportosítottam, ennek alapján történik a vizs-

gálat eredményeinek az ismertetése is. Az első tematikai egységben a vizsgálatba bevont iskola-
típusok, osztályok, a tanulók nemi megoszlásának az aránya és a tanulók életkorának a leírása 
történik az adott iskolatípus elkezdésének az idején. Emellett bemutatásra kerül az adott iskolai 

környezet megítélése (értékek, hátrányok) a tanulók szemszögéből.  A második tematikai rész-
ben az iskolai átmenettel, az iskolaváltással kapcsolatos kérdések elemzésére helyeztem a hang-

súlyt; az adott iskolatípus kiválasztásában segítő személyét, az iskolaváltás okait és indokait 
tekintettem át. A harmadik tematikai egységben összehasonlítottam a kialakult véleményeket az 
egyes iskolatípusokról az érettségi megszerzése és a jövőbeni tervek szempontjából.  

Az interjúk során adott válaszokat összegeztem, és összehasonlításokat tettem. A tanu-
lókkal készített interjúk esetén egy csoportba gyűjtöttem az azonos kérdéstípusokra adott vála-

szokat, és ebből összefüggő szöveget integráltam. Ez viszonylag egyszerű volt annak köszönhe-
tően, hogy az egyes interjúalanyok különböző okok miatt váltottak iskolát, de a tapasztalataik 
hasonlók voltak. 

 
7.7.3. A bajorországi iskolatípusokban végzett kérdőíves vizsgálat eredményei 

 

A kérdőíves vizsgálatot négy gimnáziumi osztályban végeztem el, két kisváros gimná-
ziumi osztályaiban: egy 6. osztályban, egy 10. osztályban, két 11. osztályban. A fiúk és lá-

nyok arányát tekintve valamivel több fiú volt a vizsgált csoportokban. A kérdőívet összesen 
84 gimnáziumi tanuló töltötte ki.  Az osztálylétszámok 18 és 24 fő között változtak. A közép-
iskolai (Mittelschule) felmérés egy bajor kisvárosi osztályban történt, ahova 24 tanuló, 12 fiú 

és 12 lány járt, akik 6. osztályosok voltak. A harmadik iskolatípus a szakközépiskola 
(Fachoberschule) volt, ahol vizsgálatokat folytattam, ez az intézmény egy 28 000 fős, az elő-

zőeknél valamivel nagyobb városban található. A kérdőíveket az osztályban 2 lány és 21 fiú 
töltötte ki, a 11. évfolyamra jártak, a vizsgálat idején életkoruk 17 és 19 év között volt.  
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A 12. ábra mutatja a tanulók életkorát az adott iskolatípus elkezdése idején. Ebből meg-
állapítható, hogy a tanulók zöme a 4. osztály után választott iskolatípust végigjárja, néhány szá-
zalék azoknak a tanulóknak az aránya, akik az alsó középfok szintjén iskolát váltanak. A gim-

náziumi tanulók zöme 10 vagy 11 évesen, a 4. osztály elvégzése után került gimnáziumba. Két 
tanuló 12-13 éves volt, 1 tanuló 16-17 évesen került a gimnáziumba, ő másik iskolatípusban 

szerezte meg a középfokú végzettséget jelentő alapműveltségi vizsgát. A középiskolai tanulók 
közül mindegyik az általános iskola 4. osztálya után jött az iskolatípusba, bár a tanulók fele nyi-
latkozott úgy, hogy szívesebben ment volna más intézménybe. A szakközépiskolában tanulók  

16-17 évesen kerültek az intézménybe, a 10. évfolyamot különböző iskolatípusokban végezték.  
Az iskolai környezet megítélése mindegyik iskolatípusban alapvetően pozitív. A gim-

náziumi osztályokban a diákok több mint egyharmada a tanárok segítőkészségét tartotta a 
legjobbnak, egynegyedük a baráti kapcsolatokat tekintette a gimnázium legfontosabb értéké-
nek. A többi válasz az oktatás minősége, a sportolási lehetőségek, kirándulási lehetőségek és 

az épület felszereltsége között oszlott meg. A gimnáziumi osztályok a nehézségek között a 
nagy épületet, a jóval több tananyagot és a kevesebb szabadidőt említették. A középiskolában 

tanulók fele az iskolában pozitívnak találta a tanárok segítőkészségét, kedvességét, érdekesek 
a tantárgyak, jó a baráti társaság, előnyösnek tartották, hogy tovább lehet tanulni az iskolatí-
pus elvégzése után. Ugyanakkor a tanulók kevesebb, mint egyharmada nem volt elégedett a 

tanárokkal, a házirend egyes pontjaival sem értettek egyet. Úgy ítélték meg, hogy túl sok a 
házi feladat, sok a tiszteletlen tanuló az iskolában, és nagy a teljesítménykényszer. A szakkö-

zépiskolai diákok jónak tartották, hogy az iskola támogatja az egyéni érdeklődést, nyugodt 
légkört biztosít, jók a tanárok, jó a tanár-diák viszony, gyakorlati ismereteket is nyújt. Negatí-
vumként jelent meg a válaszokban, hogy az intézmény zsúfolt, általános érettségit csak szak-

érettségi letétele után lehet megszerezni. Egy tanuló néhány tanár kompetenciáját kérdő jelezte 
meg. 

 

12. ábra 
Életkor az adott iskolatípusba történő belépés idején 

 

Forrás: Saját vizsgálatok  

A második tematikai egységben az iskolai átmenettel, az iskolaváltással kapcsolatos 

attitűdöket csoportosítottam. A 9. táblázat mutatja, hogy a tanulók többsége az általános isko-
la után kiválasztott intézményt igyekszik elvégezni.  
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A vizsgált gimnáziumi tanulócsoportok szinte teljes hányada az általános iskola után 
jött az intézménybe. A legtöbb tanuló könnyen megtalálta az adott iskolát, a tanulók10%-nak 
viszont ez a döntés nehéz volt. A tanulók 90%-ának a szülők segítettek az iskolaválasztásban. 

Ez azzal függ össze, hogy 9-10 éves korban a tanulók még egyedül nem tudnak döntést hozni, 
ebben az életkorban a szülői akarat a meghatározó. A választ adó tanulók közel egyharmadá-

nál a tanárok is formálták a döntést.  
A középiskolában tanulók közül mindegyik az általános iskola után került az inté z-

ménybe. A tanulók fele úgy emlékezett, hogy szívesebben mentek volna reáliskolába. Egy 

tanuló szeretett volna gimnáziumba menni. Az iskolaválasztásban a legtöbb tanulónak a szülei 
segítettek, emellett a tanárok, illetve a barátok is befolyásolták a döntést.  

 A szakközépiskolát a tanulók 91%-a az érettségi letételének szándékával választotta. 
A tanulók egyik fele szakérettségit, másik fele általános érettségit akar szerezni. Néhány tanu-
ló azért választotta ezt az iskolát, mert a barátai is idejártak. Voltak olyan válaszadók, akik szá-

mára az előző iskola túl könnyűnek bizonyult, így elkezdtek gondolkodni a magasabb iskolai 
végzettség megszerzésének lehetőségén, esetleg főiskolán történő továbbtanuláson. Ezt a típusú 

iskolát mindegyik tanuló könnyen megtalálta, mivel nem sok választási lehetőség volt, ha 
ebbe az irányba akartak tovább tanulni. A döntésben a tanulók többségét a szülők segítet ték, 
egynegyedét a tanárok. Körülbelül egytizedük egyedül döntött, valamint a barátok javaslatai 

is befolyásolták őket.  
A 7. táblázat adataiból kiolvasható, hogy a szülők szívesen inspirálják gyermekeiket a 

gimnáziumban történő tanulásra az általános iskola után. 
 

7. táblázat 

Az iskolaváltásban szerepet játszók  

Az iskolaváltásban 

szerepet játszók  

Gimnázium 

(Gymnasium) 

Középiskola 

(Mittelschule) 

Szakközépiskola 

(Fachoberschule) 

szülők 92% 58% 65% 

egyéb személyek 8% 42% 35% 

Összesen 100% 100% 100% 

Forrás: Saját vizsgálatok  

 
 

8. táblázat 

Az eredeti és a jelenlegi iskolatípus közötti kapcsolat 

Az iskolaváltás  

iránya 

Gimnáziumba 

(Gymnasium) 

Középiskolába 

(Mittelschule) 

Szakközépiskolába 

(Fachoberschule) 

Általános iskolából 

(Grundschule) 
98% 100% 0% 

Gimnáziumból 0% 0% 9% 

Középiskolából 

(Mittelschule) 
0% 0% 13% 

Egyéb: reáliskola, 

gazdasági iskola) 
1% 0% 78% 

Nincs adat 1% 0% 0% 

Összesen 100% 100% 100% 
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Forrás: Saját vizsgálatok  

Az iskolaváltás zökkenőmentességét vizsgálva elmondható, hogy a gimnáziumi tanu-

lók több mint kétharmada könnyűnek tartotta az új környezethez és követelményrendszerhez 
történő alkalmazkodást, ugyanakkor a többiek nehéznek.  A tanulók úgy nyilatkoztak, hogy a 
beilleszkedésben, a követelményrendszerhez történő igazodásban a tutoroknak nagy szerep 

jutott. Megfigyelhető, hogy erre inkább az alsóbb évfolyamos tanulók emlékeznek. A beil-
leszkedésben az osztálytársak barátsága, befogadása volt alapvetően a meghatározó. A közép-

iskolába járó tanulók majdnem egyharmada könnyűnek értékelte az iskolai átmenetet, ebben a 
meghatározók a szociális kapcsolatok voltak: a barátok jelenléte, illetve az, hogy nem voltak 
tanulási nehézségek. Szerintük az általános iskolából történő váltás után a tanári közösség és 

az iskolavezetés szellemisége pozitívan befolyásolta a diákokat, érdekesnek találták a tantá r-
gyakat. Az osztály kisebbik fele nehéznek értékelte az iskolaváltást, ennek magyarázata, hogy 

a barátai máshova mentek vagy tanulási nehézségekkel kellett szembenézni. A szakközépis-
kolában a tanulók nagyobbik felének könnyű volt az iskolaváltás, mert az első évfolyam során 
ismételtek, egyszerűen meg lehetett szokni a követelményeket, ebben az is segített, hogy jó 

tanulmányi eredményekkel rendelkeznek. Az egyik válaszadó szerint azért könnyű az új isko-
latípusokba beilleszkedni, mert Bajorországnak jó az iskolarendszere. A tanulók kisebbik fe-

lének nehéz volt megszokni az új, nem könnyű követelményrendszert. A követelményrend-
szerhez való hozzászoktatásban és annak megerősítésében, hogy az adott diák a számára meg-
felelő iskolatípust látogatja-e, fontos szerepet játszanak ötödikben és hatodikban az orientáló 

osztályok. Ezek segítenek - ha kell - a szükséges iskolatípus váltás előkészítésében. A tanulók  
szerint ezeknek az évfolyamoknak nagyon fontos volt a szerepe a későbbi tanulmányi pálya-
futásuk alakulásának szempontjából.  

 
13. ábra 

Az 5. 6. osztály orientáló szerepe fontos a későbbi tanulmányok szempontjából  

 
Forrás: Saját adatok  

 

Kutatásom megerősíti a már elemzett statisztikai adatokat, miszerint néhány százalék 
az alsó középfok szintjén váltó tanulók száma.  Az általam vizsgált mintában nem volt olyan 

tanuló, aki ezen a szinten váltott iskolát. Egyfajta „fellendülést” a 10. osztály elvégzése után 
figyelhetünk meg, ami egyébként is egy oktatási szakasz lezárását jelenti. A 10. osztály e l-
végzése után jelentős a szakközépiskolába áramlók aránya, ennél kevesebben választják a 

gimnáziumban történő továbbtanulást. A megkérdezett gimnáziumi tanulók közül egy lány 
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folytatta tanulmányait a reáliskola után a gimnáziumi osztályban. Arra a kérdésre, hogy miért 
döntött a gimnáziumba való továbblépés mellett, az a válasz érkezett, hogy a célja az általános 
érettségi megszerzése. Egy tanuló nem válaszolt a kérdésre.   

Az iskolai rendszer átjárhatóságáról alkotott vélemény bemutatása szempontjából na-
gyon fontos a 13. kérdésre adott válaszok megoszlása. Ennek eredményét a 10. táblázat mutatja.  

A kérdés arra vonatkozott, hogy a tanulók szerint melyik iskolatípust érdemes az általános isko-
la után elvégezni. Ezzel kapcsolatban összesen 94 válasz érkezett a gimnáziumi osztályokból, 
mivel voltak olyan tanulók, akik többféle iskolatípust is megjelöltek. Ezeket a véleményeket az 

egyéb kategóriába soroltam a táblázat elkészítésekor. A válaszadók számának arányában össze-
geztem az egyes iskolatípusok választásának a támogatottságát. Az adott válaszok alapján a 

gimnáziumi tanulók kétharmada gondolja úgy, hogy a gimnáziumot a legérdemesebb 4. osztály 
után elkezdeni. Ezzel kapcsolatban a következő indokok születtek: így lehet leggyorsabban 
érettségit szerezni, a legjobb képzést és nevelést biztosítja, a gimnázium után így lehet a legjobb 

eséllyel bejutni az egyetemre. A kapott válaszok alapján a tanulók egyik fele, az egyéb kategó-
riában szereplő a reáliskolát tartja a legjobb választásnak, mivel itt gyakorlatiasabb képzést 

kapnak, alsó középszinten több a szabadidejük és az iskolai rendszer adta lehetőségek következ-
tében később is lehet érettségit tenni. A többi tanuló egyéb kategóriában szereplő válasza szerint 
bármelyik iskolatípus választása előnyös, hiszen bármelyik választással elérhető az életcél. Az 

egyéb kategóriába soroltam azokat a válaszokat is, mikor két iskolatípust jelöltek meg a tanu-
lók, ez többnyire a reáliskola - gimnázium páros volt. A többféle iskolatípus megjelölésének 

viszonylag magas arányát értékelhetjük az iskolai rendszer átjárhatóságaként, vagyis a megkér-
dezett gimnáziumi tanulók negyede nyitottnak tekinti az iskolarendszert, azaz egyik képzési 
forma sem jelent zsákutcát, bárhonnan bárhova el lehet jutni. A középiskolában tanulók több 

mint fele arra a kérdésre, hogy melyik iskolatípust érdemes elvégezni az általános iskola után a 
reáliskolát jelölte meg. Kevesebb mint fele a középiskolát, csak pár diák választotta a gimnázi-
umot. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a nem gimnáziumi ajánlást kapott tanulók többsége álta-

lában nem gondol a diploma megszerzésének lehetőségére. Többségük szakmát akar tanulni, 
így iskolai pályafutásuk alsó középfokú szakaszában- a kérdőívet 6. osztályban töltötték ki - 

elsősorban a 10. osztály után elérhető középfokú végzettség (mittlere Reife) megszerzésére 
gondolnak. A szakközépiskolai tanulók közül arra kérdésre, hogy melyik iskolatípust érdemes 
elvégezni az általános iskola után, többféle választ adtak. A tanulók több mint kétharmada a 

reáliskolát tartotta a megfelelő iskolatípusnak, egynegyedük a gimnáziumot. Egy válaszadó az 
egyéb kategóriában a gazdasági iskolát jelölte meg, két tanuló az egységes iskolát 

(Gesamtschule) tartotta a legjobb választásnak. Azért tartották sokan a reáliskolát a legmegfele-
lőbb iskolatípusnak, mert sokkal gyakorlatorientáltabb, kisebb teljesítménykényszerrel, keve-
sebb stresszel lehet eljutni ennek elvégzése után az érettségiig. Figyelemre méltó, hogy a közép-

iskolát senki sem jelölte be. Néhány válaszadó kitért az indoklásban arra, hogy aki középiskolá-
ból jön a szakközépiskolába, annak hiányosságai vannak, nehezebben tud felzárkózni. A tanu-

lók a természettudományos ismeretek vagy a második idegen nyelv hiányára gondoltak. Az 
előbbi a szakérettségi szempontjából fontos, az utóbbi pedig az általános érettségi megpályázása 
esetén.  Akik eredetileg középiskolából jöttek a szakközépiskolába, azért jelölték meg a gimná-

ziumot vagy az egységes iskolát legoptimálisabb iskolatípusként, mert úgy érezték, hogy a kö-
zépiskolába járókkal/ jártakkal szemben a köztudatban előítéletek élnek: buták, aszociálisok, 

haszontalanok. A 10. táblázat összegzése mutatja, hogy a leginkább preferált iskolatípus az álta-
lános iskola után a gimnázium, ugyanakkor az egyéb iskolatípusok közül a reáliskola mutat erős 
konkurenciát, főleg a szakközépiskolai válaszadók körében. Ez elsősorban azon alapszik, hogy 

az ő általuk bejárt tanulói út egyik állomása volt ez az iskolatípus számos korábban leírt vonzó 
feltétellel, ahonnan sikerült az érettségi megszerzésének irányába továbblépni.  
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9. táblázat 
Az általános iskola után preferált iskolatípusok  

Általános iskola után 
gimnáziumi 

válaszadók  

középiskolai 

(Mittelschule) 

válaszadók  

szakközépiskolai 

(Fachoberschule) 

válaszadók  

gimnáziumot 

(Gymnasium)  

érdemes végezni 

73% 4% 26% 

középiskolát 

(Mittelschule)  

érdemes végezni 

0% 42% 0% 

egyéb iskolát 

(Realschule, 

Wirtschaftsschule) 

érdemes végezni 

27% 54% 74% 

Összesen 100% 100% 100% 

Forrás: Saját vizsgálatok  

 
Elemzésem harmadik része az egyes iskolatípusokról kialakult véleményeket veszi fi-

gyelembe az érettségi megszerzése és a jövőbeni tervek szempontjából. Az iskolarendszeren 

belüli átjárhatóság és az érettségi megszerzésének az összefüggéseit mutatják meg az elemzett 
válaszok. Hányadik évfolyam után célszerű gimnáziumba menni, ha valaki általános érettségit 

(allgemeine Hochschulreife) szeretne? A kérdésre válaszolva a gimnáziumi tanulók 85%-a 
gondolta úgy, hogy az általános érettségit legkönnyebben a 8 évfolyamos gimnázium elvégzé-
sével lehet megszerezni. A tanulók 10%-a szerint a 6. évfolyam utáni váltással érdemesebb 

gimnáziumba menni és érettségit szerezni. A tanulók 5 %-a szerint a 10. évfolyam után érde-
mes a gimnáziumba váltani a felsőfokú tanulmányok elvégzése érdekében. Akik magasabb 

évfolyamról preferálják a gimnáziumba történő váltást, azzal indokolják, hogy ebben az ese t-
ben nem veszik el a gyerekkor, vagyis egy másik iskolatípusban az alsó középfok szintjén 
nem kell olyan sokat tanulni, több idejük marad szabadidős tevékenységre, zenére és sportra. 

Ugyanakkor az érettségi megszerzésének szempontjából tanulmányaikat tekintve nem éri őket 
hátrány. Volt olyan tanuló, aki úgy nyilatkozott, hogy nem érdemes általános érettségit sze-

rezni, hanem inkább a szakérettségi megszerzésére kell törekedni, tehát inkább szakközépis-
kolába érdemes menni a 10. évfolyam után.  

A középiskolai tanulók erre a kérdésre nem tudtak érdemben válaszolni, csak három 

válasz érkezett. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy többségük nem gondolt a gimnáziumi (általá-
nos) érettségi megszerzésére. 

Az általános érettségi gimnáziumi megszerzésének a lehetőségére vonatkozó kérdésre 
adott válaszok a szakközépiskolában voltak a legsokoldalúbbak. A megkérdezett tanulók egy-
harmada szerint a 10. évfolyam után érdemes a gimnáziumot elkezdeni. A 10. évfolyamot 

előnyben részesítők szerint 16 évesen már elég érettek, tudják, hogy mit akarnak, a nehezebb 
követelményrendszerhez történő alkalmazkodás könnyebb. Ezenkívül kedvezőbb az ilyen 

jellegű iskolai pályafutás a későn érőknek, hiszen így lehetőségük nyílik arra, hogy érettségit 
szerezzenek, és a felsőoktatásban tanuljanak tovább. A válaszadók alig kevesebb mint egy-
harmada szerint a gimnáziumban a 4. évfolyam után érdemes tanulni. A 4. évfolyamot prefe-

rálók a véleményüket azzal támasztották alá, hogy így már a tanulókat fiatal koruktól készítik 
az általános érettségire, amíg valaki fiatalabb, könnyebben tanul, könnyebben alkalmazkodik 

a követelményrendszerhez. A megkérdezett tanulók egyötöde gondolja úgy, hogy a 6. évfo-
lyam után célszerű gimnáziumi tanulmányokat kezdeni, ha valaki általános érettségit akar. A 
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válaszadók hivatkoztak, arra, hogy az 5- 6. osztály mindenhol nagyjából azonos (orientáló 
jelleg). A 4. osztály utáni döntés túl korai, igazából a szülők döntenek. Még 12 évesen is ér-
vényesül a szülői befolyás, de már jobban tudja egy gyerek, hogy mit szeretne. Néhány tanuló 

szerint egyáltalán nem érdemes gimnáziumba menni, mivel a 8 osztályossá vált gimnázium 
nem készít fel optimálisan a felsőfokú tanulmányokra, a szakközépiskola ebből a szempontból 

sokkal jobb. 
 

10. táblázat 

Hányadik évfolyam után érdemes gimnáziumba menni?  

Ha érettségit szeretnék 
gimnáziumi tanulók 

véleménye 

középiskolai tanulók 

(Mittelschule)  

véleménye 

Szakközépiskolai 

tanulók  

(Fachoberschule) 

véleménye 

a 4. évfolyam után 

gimnáziumba kell 

menni 

85% 4% 30% 

a 6. évfolyam után 

gimnáziumba kell 

menni 

10% 0% 22% 

a 10. évfolyam után 

kell gimnáziumba 

menni 

5% 8% 35% 

nem tudja/ egyéb 1% 88% 13% 

Összesen 100% 100% 100% 

Forrás: Saját vizsgálatok  

A tanulmányi eredmények vizsgálata azért volt érdekes, mert összhangban vannak 
általában a jövőbeni elképzelésekkel. A gimnáziumi válaszadók több mint a felének tanulmá-
nyi eredménye jó vagy nagyon jó. A tanulók egynegyede becsülte teljesítményét egész jóra, a 

tanulók egyötöde közepes eredménnyel rendelkezik, alacsony a csak elégséges eredménnyel 
rendelkezők száma. Látható, hogy a gimnáziumban tanulók fontosnak tartják a jó tanulmányi 

eredményt, szorgalmasak, gondolnak a felsőoktatásban történő továbbtanulás megalapozásá-
ra. A középiskolában tanulók teljesítménye a nagyon jó és elégséges skála között mozog.  
Kevés a kiemelkedően teljesítő tanuló, a diákok többsége a jó és közepes skála között mozog. 

Tanulmányi eredmény tekintetében a legtöbb szakközépiskolás jól, vagy majdnem jól teljesít, 
közepesen teljesít a tanulók egyötöde, néhányan nagyon jól teljesítenek. Gyenge tanulmányi 

eredményű tanuló nem volt a megkérdezettek között. Minden tanuló úgy gondolja, hogy a 
szakközépiskola megfelelően felkészít a szakfőiskolai tanulmányokra.  

A tanulmányi teljesítményhez kötődnek a jövővel, a foglalkozással kapcsolatos elkép-

zelések. A pályaválasztásra vonatkozó kérdésekre adott válaszok alapján minden gimnáziumi 
tanuló valamilyen diplomás foglalkozást jelölt meg, kivéve azok a tanulók, akik a "nem tud-

ják" választ adták. Nagy valószínűséggel megállapítható, hogy aki gimnáziumi érettségit 
(allgemeine Hochschulreife) szerez, az a felsőoktatásban fog továbbtanulni. A pályaválasztási 
elképzelések tekintetében a középiskolai tanulók  12%-ának pedig nincs határozott elképzelése 

a jövőt illetően, a diákok 16%-a szeretne diplomás foglalkozást, a többiek a szakképzésben 
tanulnának tovább. A későbbiekben a tanulók négyötöde szándékozik iskolát váltani, azaz 

továbbtanulni egy magasabb végzettséget biztosító osztályban vagy iskolatípusban. Azok a 
tanulók, akik nem szeretnének magasabb végzettséget megszerezni, egytől egyig fiúk. Ez a 
bajor statisztikai adatokat támasztja alá, mely szerint a lányok nagyobb százalékban töreksze-
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nek magasabb végzettség megszerzésére, mint a fiúk. A magasabb végzettséget megcélzó 
tanulók 52%-a szeretné megszerezni a középfokú végzettséget (mittlere Reife), amit a reális-
kolában 10. osztály után lehet elérni, ha 9. osztály után nem hagyják abba a képzést. A tanu-

lók egynegyede szeretne reáliskolában tanulni, lányok-fiúk fele- fele arányban. A tanulóknak 
csak az egytizede akarja a tanulmányait gimnáziumban folytatni, ők mindannyian lányok. 

Indokként a jobb végzettség megszerzésének lehetőségét írták, valamint a kedvezőbb munka-
lehetőségeket. 

 

11. táblázat 
Bajorországi tanulók jövőbeni tervei 

Jövőbeni munka 

gimnáziumi 

tanulók  

véleménye 

középiskolai tanulók 

(Mittelschule)  

véleménye 

Szakközépiskolai tanulók 

(Fachoberschule)  

véleménye 

diplomás 46% 17% 52% 

szakképzettséget 

igénylő 21% 71% 9% 

nem tudja 32% 13% 39% 

Összesen 100% 100% 100% 

Forrás: Saját vizsgálatok  

 
A középiskolai tanulók igen nagy arányban nem tudják, hogy milyen foglalkozást vá-

lasszanak, ami nagyon meglepő. A tanulók több mint a felének van elképzelése a jövőbeni 
foglalkozásáról. Közülük 52% diplomás foglalkozást képzel el. A legtöbb tanuló mérnök sze-
retne lenni. Ez nem meglepő, hiszen a szakközépiskola elsősorban a műszaki főiskolákra ké-

szíti fel a tanulókat. A diákok többsége ennek megfelelően a szakérettségi megszerzését ter-
vezi, ahogy ez már egy korábbi kérdésből kiderült. A diákok alig egytizede nem diplomás 

foglalkozást jelölt meg. Ők nem a felsőoktatásban képzelik el a jövőjüket, hanem olyan 
szakmát szeretnének tanulni, amihez érettségi szükséges.  

Ha az érettségi birtoklása adta lehetőségeket a magyarországi viszonyokkal összeha-

sonlítjuk, erőteljes különbségeket tapasztalhatunk. Magyarországon a tanulók egy része a 
gimnáziumi érettségi után tanul szakmát, így nem biztos, hogy a felsőoktatásba törekszik. Ez 

a különbség az iskolarendszer eltéréséből adódik. Németországban a középfokú végzettség 
nem azonos az érettségivel, illetve az érettséginek is többfajtáját különböztethetjük meg. 
Azok a tanulók, akik a szakképzés felé irányulnak, nem kell, hogy érettségit szerezzenek, hi-

szen a mittlere Reife nevű végzettség általános középfokú műveltség, ami a szakképzésben 
vagy a gimnázium felső tagozatán jogosít továbbtanulásra. Ennek a végzettségnek a kialakítá-

sára Magyarországon is voltak tervek az 1990-es években alapműveltségi vizsga néven, a 10. 
évfolyam után, azonban ez a társadalomban nem vált elfogadottá, így lekerült a napirendről.  

A kérdőíves vizsgálat megerősíti, hogy az iskolák közötti átjárhatóságot kihasználan-

dó, pozitív lehetőségként szemlélik a diákok Bajorországban. Több tanuló nyilatkozott úgy, 
hogy mindegy, hogy valaki melyik iskolatípusba lép be az általános iskola után, ha változnak 

a jövőre vonatkozó elképzelései, lehetősége van változtatásra. Azok a tanulók, akik 6. vagy 
10. osztály után lépnek be a gimnáziumi, képzésbe határozott jövőbeni tervekkel rendelkez-
nek valamelyik diplomás foglalkozást illetően. Az egyes iskolatípusok kiválasztásánál külön-

böző szempontok játszanak meghatározó szerepet. A gimnáziumba történő átlépés legfőbb 
vonzereje az, hogy felkészít az érettségire, a felsőoktatásra, vagyis biztosítja a jó munkahelyi 

pozíció megszerzésének lehetőségét. Az iskolaváltás könnyűségére, illetve nehézségeire adott 
válaszokból kiderül, hogy alapvetően könnyű mind az iskolai átmenet (Übergang) az általános 
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iskola 4. osztálya után, mind pedig az iskolaváltás (Schulwechsel) valamelyik felsőbb évfo-
lyamról. Ez annak köszönhető, hogy az oktatási intézményekben a tanárok részéről támogató 
magatartással találkoznak, akik segítik az új környezethez és új követelményrendszerhez tör-

ténő hozzászokást. A nehézségek között általában a magasabb követelményrendszer említése 
szerepelt. A tanulók gyakorlati tapasztalataik alapján úgy nyilatkoztak, hogy az 5. és 6. osz-

tály segíti az alkalmazkodást az új követelményekhez, vagyis segíti az iskolai átmenetet. Ilyen 
jellegű évfolyamok létrehozására is történt kísérlet Magyarországon a felső tagozatba történő 
átmenet megkönnyítése céljából, ezt nevezték nem szakrendszerű oktatásnak, ez a kísérlet 

jelenleg fokozatosan megszűnik. Kutatásom során feltételeztem, hogy az iskolát váltó tanulók 
többsége az alsó középfok szintjén inkább az alacsonyabb képzettséget biztosító intézmé-

nyekbe lép át. Ez a bajor vizsgálati minta kiértékelése során nem igazolódott. Ugyanakkor az 
érettségi megszerzésének lehetőségét az iskolarendszer átjárhatósága nagymértékben támoga t-
ja. Az iskolai gyakorlatban ezt erősítik az orientáló osztályok, a 6. és 10. évfolyam utáni vál-

tás lehetősége a gimnáziumba, valamint a szakközépiskola (Fachoberschule) léte, ami lehető-
séget nyújt bármely iskolatípus 10. osztályának elvégzése után az érettségi megszerzésére.  

 
7.8. Vélemények az átjárhatóságról az interjúk tükrében 

 

7.8.1. Tanulókkal készített interjúk  

 

Négy tanulóval - két fiúval és két lánnyal - készítettem rövid interjút, akik mindannyi-
an iskolát váltottak. Egy fiú és egy lány gimnáziumba jött reáliskolából, a másik lány közép-
iskolából váltott gimnáziumba, a másik fiú pedig elhagyni kívánta a gimnázium 9. osztályát, 

mivel túl nehéznek találta az itt támasztott követelményeket, és inkább egy középiskola 
(Mittelschule) 9. osztályában tervezte folytatni a tanulmányait. Ez a diák nagyon röviden vá-
laszolt a kérdésekre, a többiek viszont közreműködőek voltak a beszélgetés során. Az interjú 

alanyok életkora 15 és 19 év között volt. 
Az interjúkat egy kisvárosi gimnáziumban készítettem. A kisváros lakóinak a száma 

8000 körül van. Az iskola ennek ellenére a magyar viszonyokhoz képest nagy, mérete és fel-
szereltsége tekintetében megyeszékhelyek elit gimnáziumaihoz lehetne hasonlítani. A gimná-
zium tanulóinak a létszáma 950 fő. A tanulók kétharmada nem a városból jön, hanem a kö r-

nyező települések falvaiból, iskolabuszok szállítják őket. 80 tanár tanít az iskolában. Az ilyen 
jellegű iskolák kiépítése a bajor oktatási törekvésekkel függenek össze, amit az esélyegyenlő-

ség elve határoz meg, vagyis kis vidéki városokban jól felszerelt, nagy iskolákat építenek ki, 
hogy a vidéki gyerekek is ugyanazokat a lehetőségeket kapják az oktatás és képzés területén, 
amelyeket nagyvárosi társaik.  

Arról kérdeztem a tanulókat, hogy mi a véleményük a bajor iskolarendszer átjárható-
ságáról, mennyire segít ez az életcél megvalósításában, szerintük esélyegyenlőséget biztosít-e. 

Könnyű vagy nehéz volt-e az átmenet. Az interjúkból kitűnik, hogy a diákok mennyire külön-
bözőképpen élnek meg egy-egy jelenséget, szituációt, történést.  

A megkérdezett tanulók családi viszonyaiban sok különbség mutatkozott. Két tanuló tel-

jes családban él, két tanuló szülei elváltak. A testvérek száma 0 és 3 között változik. A szülők 
iskolai végzettsége a szakmunkástól a diplomásig változik. A szakképzettséggel rendelkező  

szülőknek is van többnyire valamilyen érettségije. Az apák általában vállalkozásban dolgoznak, 
míg az anyák inkább alkalmazotti státuszban. A megkérdezett tanulók faluban vagy kisvárosban 
élnek. 3 tanuló családja német, egy tanulónak vannak idegen felmenői, anyai ágon orosz, apai 

ágon kínai, de kínaiul egyáltalán nem tud, oroszul egy kicsit beszél. Mindegyik tanuló közre-
működő volt az interjú során, kivéve azt a tanulót, aki utolsó tanítási napját töltötte az intéz-

ményben, és a gimnázium 9. osztályból a középiskola 9. osztályába ment át. Ő a kérdéseimre 
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röviden válaszolt, egyes kérdésekről véleménye sem volt. A családi viszonyokból szignifikáns 
következtetések nem vonhatók le. Az első kérdéskör inkább az interjúra hangolódást szolgálta.  

Az általános iskolai évek után eltérő szempontok szerint választottak iskolatípust. Az 

egyik lány családja annak idején faluban élt. A gimnáziumi továbbtanulás nem került szóba, 
mivel nem volt elég jó az átlaga ahhoz, hogy bekerüljön, bár ő gimnáziumba szeretett volna 

menni. Az általános iskolai tanárok a reáliskolában való továbbtanulást javasolták, a szülei 
nem szóltak bele a döntésébe. A faluban volt középiskola, ő oda akart menni, részben azért, 
mert a faluban voltak a barátai, másrészt nem akart más településre iskolába járni. Úgy gon-

dolta, hogy ez jó döntés volt, hiszen ott nem volt olyan nagy teljesítménykényszer, jól érezte 
magát, több volt a szabadideje, játszhatott, élvezhette a gyerekkorát.  Könnyű volt számára a 

középiskolában a követelményeket teljesíteni, mivel szerinte a tanárok ott kevésbé tudomá-
nyosan tanítottak. 
Az egyik fiúnak negyedik osztály után nem voltak elég jók ahhoz a jegyei, hogy közvetlenül 

gimnáziumba menjen, felvételi vizsgát kellett volna tennie, ő ezt nem akarta, úgy gondolta, 
hogy nehéz lenne a gimnázium. Az osztályfőnöke inkább a reáliskolát javasolta, a szülei job-

ban örültek volna a gimnáziumnak, de ő a reáliskolát akarta megpróbálni.  
A másik lány azért került a reáliskolába, mert ezt javasolták számára az általános iskolában a 
tanulmányok további folytatása céljából. Viszonylag jók voltak a jegyei, arra gondolt, köny-

nyebb a reáliskolát elvégezni, és utána érettségizni. A szülei is elfogadták ezt az alternatívát. 
Szerinte az ambiciózus szülők gyerekei választják 4. osztály után a gimnáziumot, az általános 

iskolai osztály többsége egyébként gimnáziumba ment. 
A másik fiú azért jött gimnáziumba, mert édesanyja szerette volna, ha tanulmányait gimnázi-
umban folytatja az általános iskola után. Az átlaga elég volt ahhoz, hogy felvegyék a gimná-

ziumba. Ez utóbbi példa igazolja azt, hogy 10 éves kor után többnyire a szülők döntenek a 
tanulók iskolai pályafutásáról, bár a többi tanulónak volt beleszólása a jövőbeni iskolaválasz-
tásba. Az említett példákból látszik, hogy a szülők többnyire azt szeretnék, hogy a gyermekük 

gimnáziumban tanuljon tovább, ha ezt az eredményei lehetővé teszik.  
A tanulók eltérő okok miatt döntöttek az iskolaváltás mellett. Többen ismernek olyan 

tanulókat, akik szintén változtattak képzési pályafutásukon. Annak a tanulónak, aki tanulmánya-
it középiskolában folytatta, már az iskola 5. osztályának elvégzése után lehetősége nyílt az isko-
laváltásra, mivel könnyen vette az akadályokat. Úgy érezte, hogy nem túl nehezek a középisko-

la támasztotta követelmények. Legalább 2,00 [4,2] átlaggal kell rendelkezni a gimnáziumba 
történő váltáshoz, neki 1,3-es [4,75] volt az átlaga, így átmehetett gimnáziumba a jogszabályok 

alapján az 5. osztály megismétlésével. A tanuló szeretne egyetemen tanulni, mivel a munkalehe-
tőségek a középfokú végzettséggel rendelkezők számára nem annyira jók, hiszen ha szakmát 
tanul, utána már nehéz felemelkedni. Így alacsonyabb szintű munkákhoz lehet jutni, alkalma-

zotti pozíciót lehet elérni, diploma nélkül nem lehet vezetőpozícióba kerülni.  
Az a lány, aki a reáliskola után került a gimnáziumba, arra, hogy tovább fog tanulni a 9. osztály 

után gondolt.  Jók voltak a jegyei. Ő nem közvetlenül jött a gimnáziumba, hanem elvégezte a 
reáliskolát, megszerezte a középfokú végzettséget a 10. osztály után (mittlerer Schulabschluss), 
és utána gimnáziumi előkészítő osztályba jelentkezett. Az előkészítő osztályokat bizonyos gim-

náziumok szervezik, s az elvégzésük után bármelyik gimnázium 11. osztályában lehet folytatni 
a tanulmányokat. 

Ismer két másik tanulót a reáliskola párhuzamos osztályából, akik a 10. osztályának elvégzése 
után szintén váltottak, együtt jártak az előkészítő osztályba, ők az előkészítő osztályt működ-
tető gimnáziumban maradtak, ott folytatták a 11. évfolyamon tanulmányaikat.  

A másik tanuló, aki szintén a reáliskola után került a gimnáziumba, azért kezdett ebben az 
iskolatípusban, mivel ezt javasolták számára az általános iskolában a tanulmányok további 

folytatása céljából. Jól tudott a reáliskolában teljesíteni, és már ezekben az években elhatároz-
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ta, hogy az iskola elvégzése után érettségizni fog. Most az iskolaváltással, azaz a gimnázium-
ba történő továbblépéssel ezt az elképzelését sikerült realizálnia.  

A gimnáziumot elhagyó tanuló azért szándékozik az alacsonyabb képzési szintet biz-

tosító középiskolába váltani, mivel a gimnáziumban túl sokat kell tanulni, ő túl lusta ehhez. 
Az iskolaváltást egy hónapja körül döntötte el, ebben személyes dolgok is szerepet játszottak.  

A diákok összehasonlították a korábbi és jelenlegi iskolatípust. Az összehasonlítás az 
alapján történt, hogy mit tartottak könnyűnek és nehéznek az iskolaváltás során. Az egyik 
tanuló számára az volt a legfeltűnőbb különbség, hogy minden tantárgyat más tanár tanít, míg 

a középiskolában két tanár tanította az összes tantárgyat, valamint rövidebb ideig tartott a ta-
nítás, 12-13 órakor mindig végeztek. A korábban reáliskolában tanult diákok úgy értékelték, 

hogy nagyon jó döntés volt számukra az iskolaváltás. A tananyag könnyen teljesíthető. Az 
egyik tanuló a korábbi iskolában nem tanult 2. idegen nyelvet, ezt az előkészítő osztályban 
kezdte el heti 6 órában, illetve az angol nyelvi ismereteit is bővítette. A társas kapcsolatok 

kialakítását élte meg nehézségként. Nehéz volt barátokat találni, 3-4 hónap elteltével sikerült, 
jelenleg jól érzi magát a közösségben. A gimnáziumban a tanárokkal való kapcsolat sokkal 

személytelenebb, az oktatás sokkal tudományosabb, nagyobb fegyelmet követelnek, mint a 
reáliskolában. Az utóbbiban inkább a pedagógiára helyezték a hangsúlyt, kevésbé a  tudomá-
nyos jellegű képzésre. A gimnáziumban jóval többet kell tanulni. Itt egy félévben egy dolgo-

zatot írnak, ettől sok függ, a korábbi iskolában ezzel szemben két dolgozatot írtak, így volt 
lehetőség javítani. A gimnáziumban az iskolatársaknak is kevesebb szabadideje van, a reális-

kola idején többet jártak szórakozni. Az egyik lány a reáliskolában nyelvet tanult kiemelt óra-
számban, tehát kevesebb óraszámban tanulta a természettudományos tantárgyakat, ezért a 
nyelvi felzárkózás nem volt probléma. Abban látja a legnagyobb különbséget, hogy másképp 

beszéltek a tanulók a korábbi iskolában, a gimnáziumi tanulókat igényesebb stílus jellemzi. I tt 
nagyobbak a követelmények, ezt nehéz volt megszokni.  

Mindegyik „felfelé” váltó tanuló könnyűnek értékeli az iskolaváltást a következő in-

dokokkal: az egyik tanuló véleménye szerint ez azért volt könnyű, mivel egy évvel idősebb 
volt a többieknél, így mindent könnyebben megértett, nem voltak nehézségei. Igaz, eleinte 

tartott attól, hogy a leendő osztálytársai furcsának találják, hogy ő egy évvel idősebb.  
A másik két tanuló véleménye szerint könnyű volt, mivel a 10. évfolyam befejezése után elő-
készítő osztályba jártak. Ebbe az előkészítő osztályba hét másik reáliskolából jártak tanulók, 

hogy felkészüljenek a gimnáziumi tanulmányok folytatására, bár ez egy év veszteséget jelent, 
de jól felkészítették őket, pontosan korábbi „reáliskolásoknak” találták ki ezt az évfolyamot. 

Ugyanakkor az elsajátítandó anyagot sokkal nehezebbnek találták.  
A diákok véleménye alapján működik az átjárhatóság a bajor oktatási rendszerben. Az 

első válaszadó úgy gondolja, van lehetőség a váltásra, hogy a tanulók magasabb végzettséget 

adó iskolatípusban folytassanak tanulmányokat, de ezzel nem sokan élnek. Ennek az oka az, 
hogy a diákok félnek, nem bíznak magukban, hogy meg tudnak felelni a magasabb követe l-

ményeknek. Másrészt sokan nem veszik komolyan a tanulást, amikor még kisiskolások, még 
túl fiatalok, nem gondolnak az érettségire és a felsőfokú tanulmányokra. Szerinte a jövőbeni 
tervekre a tanulók először 14-16 évesen gondolnak. A középiskolából váltó tanuló sem első-

sorban a felsőfokú tanulmányokra gondolt az iskolaváltáskor, hanem csak egyszerűen gimná-
ziumba szeretett volna járni. Csupán ki szerette volna próbálni, és úgy gondolta, ha nem 

megy, akkor válthat egy kevésbé magas iskolai végzettséget adó iskolatípusba, hiszen „lefelé” 
váltani könnyebb, mint „fölfelé”. Az ismeretségi körében egy embert tudott, aki szintén vá l-
tott középiskolából a 8. osztály után. A középiskolából a váltás ritkának számít. Személy sze-

rint úgy gondolja, hogy a gimnáziumba történő váltás talán a 6. vagy 10. évfolyam után ideá-
lis. 10 évesen egy gyerek még túl fiatal ahhoz, hogy önállóan döntsön.  

A tanulók véleménye szerint van átjárhatóság az iskolarendszeren belül, erre szükség 
van, hiszen a 4. osztály után a tanuló még nem maga dönt, sokkal inkább a szülei, tanárai ta-
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nácsait követi. Ha valaki általános érettségit / Allgemeine Hochschulreife/ szeretne és nem 
gimnáziumba került általános iskola után, akkor a 10. évfolyam elvégzését követően érdemes 
átmenni a gimnáziumba.  

A reáliskolából könnyű átlépni a gimnáziumba, ha valaki megfelelő szorgalommal és 
akarattal bír, hiszen vagy elmegy előkészítő osztályba, és ezután folytathatja a tanulmányait a 

gimnázium 11. évfolyamán, vagy középiskolába (Fachoberschule) megy, ahonnan bizonyos 
főiskolákra lehet bekerülni. Ha valaki a középiskolából akar 10. évfolyam után érettségit sze-
rezni, az nagyon nehéz, az előkészítő osztályban senki sem volt, aki abból az iskolatípusból 

jött volna. Ismertek valakit, aki nagyon jól tanult a középiskolában, 1,00 volt az átlaga, mégis 
utána inkább szakmát tanult. Nem lehetetlen ebből az iskolatípusból a váltás, de nagyon ne-

héz, sok mindent kell pótolni, osztályozó vizsgákat tenni.  
Az ő példájuk is bizonyítja, hogy van átjárhatóság, de ez egy év veszteséget jelent. 

Mégis úgy értékelik, érdemes volt 4. osztály után az alacsonyabb végzettséget nyújtó iskolatí-

pust választania, hiszen így nem veszett el a gyerekkoruk, több szabadidejük maradt, többet 
tudtak játszani. Aki már 4. osztályban tudja, hogy érettségit akar, és a tanulmányi eredményei 

is lehetővé teszik, annak érdemes azonnal gimnáziumba mennie. Interjúalanyaim szerint 
ugyanakkor a reáliskola elvégzése után is el lehet ugyanazt érni, mint a gimnáziumban elkez-
dett tanulmányokkal, csak egy év veszteséggel.  

Az iskolatípus váltás iránya összhangban van a tanulók jövőbeni terveivel, a felsőokta-
tásba igyekeznek.  Az egyik tanuló érettségi után Afrikába szeretne menni, hogy a Goethe 

Intézetnél németet tanítson. Volt már Indiában cserediákként, szeret más kontinenseket meg-
ismerni, később színművészetet szeretne tanulni.  A másik két tanuló rögtön egyetemen sze-
retne továbbtanulni, az egyik repülőgép-tervező mérnök szeretne lenni, a másik rendőrtiszt. A 

középiskolába váltó tanuló nem akart nyilatkozni jövőbeni terveiről.  
Az interjúk is azt erősítik meg, hogy az általános érettségit megcélzó tanulók az egye-

temi tanulmányok miatt vállalkoznak a gimnáziumban történő továbbtanulásra. Az alacso-

nyabb képzési szintet biztosító intézményekből ez egy év veszteséggel lehetséges gyakorlat i-
lag, általában a 2. idegen nyelv tanulása miatt vagy egyéb nem tanult tantárgy miatt. A tanu-

lók ezt nem évvesztésként élik meg, inkább úgy gondolják, hogy így alaposabb felkészítést 
kapnak a csatlakozás szempontjából. Saját tapasztalataik alapján jónak tartják az iskolai rend-
szer átjárhatóságát, bár úgy gondolják, hogy a középiskolából nagyon nehéz a váltás.  

 
7.8.2. Tanárok véleménye az átjárhatóságról 

 

Három kollégával beszélgettem a témáról. Az első megkérdezett személy egy közép-
iskola /Mittelschule / vezetője. A másik kettő tanár gimnáziumban tanít, közülük egy vezető 

pozícióban van, igazgatóhelyettes, a másik interjúalany szaktanár, valamint 11. és 12. osztá-
lyok évfolyamfelelőse. Mindhárman a gyakorlatban is foglalkoznak az iskolaváltók problémá-

ival. 
Az első kolléga véleménye alapján 4. osztály után két dolog határozza meg a gyerekek jövő-
beni iskolai pályafutását: az első az addig elért teljesítmény, a második, hogy mit szeretnének 

a szülők. A diákok középiskola-választása egyenlő arányban oszlik meg a gimnázium 
(Gymnasium), a reáliskola (Realschule) és a középiskola (Mittelschule) között. Azok a tanu-

lók, akik a középiskolát választják, általában gyengén teljesítő tanulók, fegyelmezési problé-
mákkal. A középiskolában is le lehet tenni ugyanazt a záróvizsgát / Mittlere Reife/, mint a 
reáliskolában. A középiskolán belül is beszélhetünk  átjárhatóságról a záróvizsgát megcélzó 

M-osztály és a normál osztályok között. A gyakorlat azt mutatja, hogy az 5. osztályból évente 
3-4 tanuló átlép a reáliskolába, és évente a reáliskolából is átjön 3-4 tanuló az évfolyamokra. 

A 10. osztály elvégzése után elvileg folytathatják a tanulók tanulmányaikat a gimnáziumban, 
de gyakorlatilag ez lehetetlen, mivel a középiskolában csak egy idegen nyelvet tanulnak. Az 
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igazgató szerint, hogy ez így jó vagy nem, politikailag is megosztja a társadalmat, van olyan 
párt, amelyik esküszik a háromosztatú iskolai rendszerre, a másik pedig bírálja. Általában a 
migráns gyerekek gyűjtőhelye a középiskola, mivel nyelvi nehézségekkel is küszködnek. Ez a 

tendencia itt nem jellemző, mert vidéken vagyunk, itt viszonylag kevés ilyen hátterű gyerek 
van. Egy nagyvárosban a középiskolában tanulók 90%-a migráns családokból jön. A statiszti-

kák is azt mutatják, hogy ezek a gyerekek többnyire a középiskolát tudják elvégezni. 
Az egyik gimnáziumban tanító kolléga szerint az oktatási rendszer átjárhatósága sok-

kal jobb, mint korábban volt. Tapasztalata szerint a  jól tanulók a reáliskolából nem jönnek 

gimnáziumba, hiszen ha ezt az utat választják, egy évet veszítenek a felkészítő osztály miatt. 
Inkább középiskolába mennek, ennek az elvégzése két év, így is érettségit tudnak szerezni. 

Közülük a motiváltabbak 3 év alatt általános érettségit szereznek, az ilyen tanulók arányát 10-
15%-ra becsüli. Véleménye alapján a  gimnáziumból a reáliskolába működik az átjárás, vi-
szont a középiskolából a reáliskolába nem. A középiskolát végzett tanulók általában szakmát 

tanulnak. A szakma kitanulása után járhatnak a szakközépiskola egyik típusába 
(Berufsoberschule), és 2-3 év alatt szakmához kötött érettségit tehetnek. A motiváltabbak, 

akik hajlandók a 2. idegen nyelvből vizsgát tenni, megszerezhetik az általános érettségit abból 
a célból, hogy felsőfokú tanulmányokat folytassanak. Az ő arányukat azonban alacsonyra, 
körülbelül 5%-ra becsüli. 

A harmadik kolléga szerint elméletileg van átjárhatóság a közoktatási rendszerben, de 
gyakorlatilag nem jól működik, csak „lefelé” érvényesül. A megszerzett iskolai végzettségek 

tükrözik a tanulók szociális hátterét. Saját becslése alapján a munkások gyerekeinek csak 
15%-a folytat felsőfokú tanulmányokat, míg ez az arány az értelmiségi gyerekek esetén 55%.  

 

7.9. A bajorországi eredmények összegzése 

 
Bajorországban a kérdőíves vizsgálatot a középiskola, a gimnázium és a szakközépis-

kola egyes évfolyamain tudtam elvégezni. A kvalitatív vizsgálat az iskolai rendszer átjárható-
ságáról a következő eredményeket hozta: A kérdőíveket 131 tanuló töltötte ki. A vizsgálat 

körülményei, mint már utaltam rá, nem tették lehetővé a reprezentatív minta kialakítását. A 
kérdőíveket több fiú töltötte ki, mint lány. Az arányeltolódás azzal magyarázható, hogy a 
vizsgált szakközépiskolában nagyobb volt a fiúk aránya, mint a lányoké. A tartományi statisz-

tikai adatok alapján több lány látogatja a szakközépiskolát, mint fiú, tehát az általam vizsgált 
minta nem tükrözi a tartományi tendenciákat. A legtöbb tanuló 10 évesen váltott, valamelyik 

általánosan képző iskolatípusba, és azt az iskolatípust végig is járják, inkább az adott végzet t-
ség megszerzése után mennek magasabb végzettséget biztosító iskolatípusba. Ezt legteljesebb 
mértékben a középiskolába járók válaszai támasztották alá. A vizsgált gimnáziumi osztályok-

ba és a középiskolába járó tanulók általában az általános iskola 4. osztálya után érkeztek. A 
szakközépiskolába a tanulók több mint kétharmada a reáliskolából érkezett, több mint egyti-

zedük a középiskolából és 8% a gimnáziumból. A gimnáziumból érkezők a váltás indokaként 
azt fogalmazták meg, hogy jobban felkészíti őket az érettségire és a későbbi egyetemi tanul-
mányokra, jobban megfelel az érdeklődésüknek. Szerintük általános iskola után inkább reális-

kolába érdemes menni. A vizsgált populációból 22 tanuló váltott magasabb végzettséget biz-
tosító intézménybe, közülük senki sem találta túl egyszerűnek az előző iskolájában a köve-

telményeket. Az iskolaváltás okaként a tanulók a szakérettségit vagy az általános érettségit 
jelölték meg. Az iskolaváltást ez vonatkozik az általános iskola utáni átlépésre és az iskolatí-
pus-váltásra - általában nem találták nehéznek. Ez azt igazolja, hogy jól illeszkednek a verti-

kális és horizontális tartalmak egymáshoz az oktatási rendszeren belül. Az iskolaváltást első 
helyen a szülők segítették, emellett a tanároknak és a barátoknak is volt befolyásoló ereje. 

Arra a kérdésre, hogy melyik iskolatípust érdemes elvégezni az á ltalános iskola után, a 
gimnáziumi tanulók zöme természetesen a gimnáziumot választotta, a középiskolába járók vé-
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leménye megoszlott a középiskola és a reáliskola között. Ebből azt a következtetést vonhatjuk 
le, hogy a középiskolában tanuló gyerekek több mint a fele nem a jelenlegi iskolatípusba igye-
kezett, hanem inkább a reáliskola felé orientálódott az általános iskola után. A 10. osztályos 

gimnazisták véleménye figyelemre méltó : 50-50%-ban választották a gimnáziumot és az egyéb 
kategóriát. Az utóbbi esetben mind a 4 iskolatípust megjelölték, azzal a megjegyzéssel, hogy 

bármelyik út célravezető lehet, (mintha csak a bajor tartományi minisztérium ajánlását hangoz-
tatnák!). 
 

14. ábra  
A bajor iskolarendszer egyéni utakat tesz lehetővé  

 

Forrás: Das bayerische Schulsystem. Viele Wege führen zum Ziel.  
http://www.km.bayern.de/eltern/schularten/grundschule.html 

 

A szakközépiskolában tanulók többsége szerint reáliskolát érdemes végezni, illetve vo l-

tak tanulók, akik egyszerre több iskolatípust is megneveztek: általában a reáliskolát és a gimná-
ziumot vagy az egységes iskolát (Gesamtschule) tartották a legmegfelelőbb választásnak. 

Arra a kérdésre adott válaszok, hogy melyik évfolyam után érdemes gimnáziumba 

menni, ha valaki általános érettségit akar, némileg eltérnek az előzőtől, pedig a két kérdés 
részben összefügg. A gimnáziumi tanulók szerint a gimnáziumot 4. évfolyam után érde-

mes elkezdeni az általános érettségi megszerzése céljából, a 6. évfolyamtól történő belé-
pést kevesebben, a 10. évfolyamtól történő csatlakozást pedig még kevesebben prefer ál-
ták. A szakközépiskola tanulóinak több mint egyharmada ezzel ellentétben a 10. évfolyam 

utáni csatlakozást tartotta a legelőnyösebbnek. Valószínűleg ebben a válaszban saját kép-
zési pályafutásuk tükröződik, hiszen ebben az iskolatípusban mindenki a 10. évfolyamtól 
tanul az érettségi megszerzésének szándékával. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a 4.  év-

folyam után a gimnáziumi tanulmányok elkezdését majdnem egyharmaduk tartja kívána-
tosnak, a 6. osztálytól történő iskolaváltást egyötödük tekint i ideálisnak.  

Az orientációs szakaszra (5. és 6. osztály) vonatkozó kérdés megerősíti azt, hogy a tanulók 
többsége elégedett az iskolai átmenet támogatásával, illetőleg ezek az évfolyamok segítenek, 

http://www.km.bayern.de/eltern/schularten/grundschule.html
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ha szükséges az iskolatípus korrekciója. Valójában inkább a választott iskolatípusba történő 
integrálódást és az adott iskolatípuson belüli képzési utak kiválasztását könnyítik meg. 

A jövőbeni munkával kapcsolatos elképzelések összegzésénél megfigyelhető, hogy a 

gimnáziumi tanulók inkább diplomás foglalkozásokat jelöltek meg, de nagyon sokuknak az 
alsó középfok szakaszában még nincs elképzelése arról, hogy milyen foglalkozást szeretne. A 

középiskolában tanulók kevesebb mint egyötöde képzelt el magának diplomás állást. Ha ezt a 
teljes tanulói létszámhoz viszonyítjuk, mondhatjuk azt, hogy a jövő eldől 10 éves korban, az 
iskolatípus választáskor. Ugyanakkor látnunk kell, hogy körülbelül a tanulók egyötöde (felté-

telezzük, hogy a „nem tudom” választ adók között is vannak ilyenek) tovább szándékozik 
lépni a középiskola elvégzése után, és valamilyen formában érettségit akar szerezni. Ebből 

következik, hogy a középiskolából nemcsak horizontális átjárás van a szakképzésbe, hanem 
vertikálisan is tovább lehet lépni valamelyik érettségit adó képzésbe. A szakközépiskolában 
tanulók nagy része diplomás foglalkozást képzel el, hiszen ezért tanulnak ebben az iskolat í-

pusban. Feltűnő, hogy a tanulók kétötöde még nem tudott konkrétan nyilatkozni, pedig már 
csak egy tanévük volt hátra a képzésből. Az itt tanulóknak csak egytizede gondol diplomát 

nem igénylő, legtöbbször technikusi foglalkozásra.  
A kérdőívek és interjúk feldolgozása  során kiderült, hogy a tanulók számára gyakorla-

tilag is biztosított az iskolák közötti átjárhatóság, azaz a tanulmányi pályafutásuk során lehe-

tőség nyílik a korrekcióra.  A tanulók ezt az oktatási rendszer erősségeként értékelték. A kvali-
tatív vizsgálati adatok elemzéséből az derült ki, hogy a legtöbb tanuló a magasabb végzettsé-

get biztosító oktatási intézménybe törekszik az általános iskolai tanulmányok befejezése után.   
A későn érő tanulók kihasználják a rendszer nyújtotta előnyöket, és élnek azzal a lehetőség-
gel, hogy megszerezzék az érettségit a nappali oktatás keretein belül (ez többnyire a szakkö-

zépiskolában letett érettségit jelenti). Ennek az a hátránya, hogy az átlépés egy év felkészítést 
vesz igénybe, vagyis ez egy évvel megnöveli a tanulási időt. Interjúalanyaim jól működőnek 
látják az oktatási rendszer átjárhatóságát, de mindig hangsúlyozták, hogy az átlépés nem töme-

ges a magasabb végzettséget biztosító intézményekbe.  
 

8. A szász közoktatási rendszer 

 

A jelenlegi szász oktatási rendszer az újraegyesítés után alakult ki. A keleti tartomá-

nyok általában hozzáigazították  oktatási rendszerüket a nyugati tartományokéhoz. A korábbi 
NDK-s oktatási szintek38 megszűntek. Szászországban a középiskolát (Hauptschule/ 

Mittelschule) és a reáliskolát (Realschule) lezáró végzettségek egy iskolatípusban lettek elér-
hetők, amit egységesen középiskolának (Mittelschule)  neveztek. A két iskolatípus tulajdon-
képpen egy iskolatípusba integrálódott, ami rugalmasságot és átjárhatóságot biztosít a vé g-

zettségtípusok között. A gimnázium 8 osztályos maradt.39 Szászországban kétosztatú iskola-
rendszerről beszélhetünk a középfok szintjén a gimnázium és a középiskola létrejöttével. 

A dolgozat befejezésekor (2013) emelkedtek törvényerőre Szászországban azok a vál-
tozások, amelyek alapján a Mittelschule elnevezése Oberschule-ra változott. Ez a meglévő 
oktatási tartalmakat nem változtatta meg, hanem kiegészítette azokat. A változtatás célja az 

iskolai rendszer átjárhatóságának a könnyítése volt olyan módon, hogy az iskolaváltóknak a 
magasabb képzettséget biztosító iskolatípusban ne kelljen évet ismételniük. 40 
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 Politechnische Oberschule, Erweiterte Oberschule  
39

 A nyugati tartományokban a gimnázium 9 osztályos volt, a 13. évfolyammal ért véget. A 2007-től bevezetésre 

került reform értelmében, minden tartományban fokozatosan áttértek a 12 évfolyamos gimnáziumi rendszerre 

2013-ig. Kivéve Rheinland-Pfalz és Schleswig-Holstein tartományokban, ahol 2016-ig kell az új rendszert bevezet-

ni. 

40 Pressekonferenz zur Oberschule 4. Juli 2013, Brunhild Kurth, Staatsministerin für Kultus. http://www.schule. 

sachsen.de/download/download_bildung/2013_07_04_pk_oberschule.pdf Letöltve: 2013. 08. 14.  
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A fejezetben vertikálisan haladva mutatom be a közoktatás rendszerét a záró évfo-
lyamokig, valamint kitérek a szakképzésre is, hiszen az iskolai átjárhatóság szempontjainak 
vizsgálatakor ez sem hagyható figyelmen kívül. A szakképzés is kínál különböző utakat a 

felsőfokú végzettség megszerzésére.  
 

8.1. Az általános iskola 

 

Az elemi oktatás első négy évének a célja, hogy kialakítsa az önálló tanulás képességét 

a gyermekekben, ezzel motiválva őket az élethosszig tartó tanulásra. A tankötelezettség adott 
év június 30-ától kezdődik azoknak a gyermekeknek a számára, akik a 6. életévüket betöltö t-

ték.  Az általános iskola feladata a tudásszerzési vágy és az egyéni kíváncsiság kibontakozta-
tása a gyerekekben. Az elemi iskola teljesítmény- és gyermekorientált egyszerre. A tanulók-
nak Szászországban jelentős számú napközis férőhelyet tudnak biztosítani, ami a nyugati ta r-

tományokra általában nem jellemző. A napközi és az iskola együttműködése biztosítja a gye-
rekek egész napos oktatását. Az elemi iskola nyújtja az alapokat a további iskolafokozatokban 

történő tanuláshoz. Az első, második osztály bevezető szakasz az általános iskolán belül, ahol 
folyamatos és rugalmas pedagógiai munka folyik. Különös jelentősége van az olvasási és írási 
technika megtanításának, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A másik fontos terület 

a matematika tanítása, amely során a számolási készség és a matematikai összefüggések elsa-
játítása játszik fontos szerepet. A környezetismeret tanulása segíti a tanulókat a világ megis-

merésében és megértésében, alapismereteket közvetít a társadalomról, a természetről, és a 
technikáról. Fejleszti a tanulók megfigyelő képességét. Idegen nyelvet, angolt a tanulók 3. 
osztálytól kezdődően tanulnak. Hétköznapi témákról tanulnak szerepjátékok és szövegek 

meghallgatásának segítségével. Az idegen nyelv tanulása a felsőbb iskolafokozatokban folyta-
tódik. 

Az általános iskolából történő átmenetet az alsó középfok szintjére iskolai tanácsadás-

sal segítik. Ennek során figyelembe veszik a tanuló képességeit és a szülői kívánságot. Az 
általános iskola 4. osztályának 2. félévében minden tanuló megkapja az ajánlást, hogy melyik 

iskolatípusban javasolt a tanulmányok további folytatása.  Az kaphat gimnáziumi ajánlást, 
akinek félévkor vagy év végén az átlageredménye anyanyelvből, matematikából és környeze t-
ismeretből a 2, 00-t [4,2]41 eléri. Figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló eddigi teljesítménye 

és szorgalma alapján várhatóan meg tud-e felelni a gimnáziumi követelményeknek.   
 

8.2. A középfokú iskolák  

 

Az 5. évfolyamtól az alsó középfok szintjén tehát két általános képzettséget biztosító 

iskolatípust különböztethetünk meg: a középiskolát (Mittelschule-t/Oberschule) és a gimnázi-
umot (Gymnasium). 

 
8.2.1 A középiskola (Mittelschule/Oberschule) 

 

A középiskola (Mittelschule), illetve a 2013/14-es tanévtől Oberschule összetett isko-
latípus: általános és szakmai előkészítő képzést biztosít. Az általános képzés során megisme r-

tetik a tanulókat a kultúra legfontosabb területeivel, és segítik az egyéni képességek kibonta-
koztatását. Az 5-6. osztálynak orientáló funkciója van, ami azt jelenti, hogy a középiskola és a 
gimnázium tanterve azonos,ez lehetővé teszi az iskolaváltást, 5. vagy 6. osztály után. Elvileg 

az összes többi évfolyam után lehet váltani gimnáziumba, ez többnyire az évfolyam megis-
métlésével jár. Ennek a gyakorlatnak az ellensúlyozására hozták létre 2013-tól az emelt óra-
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 Vö. 32. lábjegyzet és 10. sz. melléklet.  



66 

 

számú képzést (Leistungskurs) az 5. és 6. évfolyamon azoknak a tanulóknak a számára, akik a 
gimnáziumba szeretnének váltani. A 6. osztálytól második idegen nyelvet is lehet tanulni: 
franciát, oroszt, lengyelt vagy csehet, hogy zökkenőmentes legyen a gimnáziumba történő 

váltás. A 7. osztály után differenciálódás következik be annak alapján, hogy a tanulók milyen 
végzettség megszerzésére törekszenek a középiskolán belül. Háromféle végzettséget lehet 

megcélozni: a 9. osztály sikeres elvégzése után záróvizsgát (Hauptschulabschluss) minősített 
záróvizsgát (qualifizierender Hauptschulabschluss) és a 10. osztály elvégzése után az alapmű-
veltségi vizsgát (Realschulabschluss). A tanulóknak nemcsak azt kell eldönteni, hogy milyen 

végzettség megszerzésére törekszenek, hanem a 7. osztály után választaniuk ke ll tantárgyi 
irányultságot: technikai, háztartás ökonómiai, zenei, sport-, nyelvi vagy gazdasági irányultsá-

got. Akik a technikai irányultságot választják, azok általános technikai- gazdasági alapképzést 
kapnak informatikai oktatással kiegészítve. A háztartás-ökonómiai irányt választók megtanul-
ják, milyen feladatok vannak egy magánháztartásban. Szerepet kap az oktatás során az egés z-

séges életmódra nevelés, emellett ökonómiai és ökológiai, gazdasági ismereteket is közvetíte-
nek a tanulóknak, valamint a 9. osztálytól felhasználói szintű informatikát tanulnak. A zenei 

irányultságot választók esetén az a cél, hogy támogassák a tehetségeket, fejlesszék a tanulók 
zenei készségeit és kreativitását. A zenei nevelés mellett tanulnak képzőművészetet, a tanítás 
során többnyire projekteken dolgoznak a tanulók, amivel az önbecsülésüket, az önállóságukat, 

a csapatmunkában dolgozni tudásukat fejlesztik. A sporttagozaton a tanulók egy kiválasztott 
sportágban versenysportolóként vagy akár élsportolóként tanulhatnak és gyakorolhatnak. A 

sportismeretek mellett gyakorlati-technikai ismereteket is tanulnak, ami alapjául szolgál a 
későbbi szakmaválasztásnak. A 9. osztálytól informatikaoktatást kapnak a tanulók. A nyelvi 
tagozatot választók számára 7. osztálytól elkezdődik a második idegen nyelv tanítása, általá-

ban francia vagy orosz nyelvet választhatnak a tanulók. A második idegen nyelvet heti 4 órá-
ban tanulják 7.-től 10.- ig az alapműveltségi vizsga (Realschulabschluss) követelményeinek 
megfelelően. A 9. és 10. osztályban ezen a tagozaton is folyik informatikaoktatás.  

A gazdasági irányultságot választó tanulók elsősorban gazdasági és technikai ismere-
teket tanulnak, valamint számviteli és államigazgatási ismereteket. Az informatikaoktatás 

során megismertetik a tanulókat olyan szoftverekkel, amelyeket ezeken a területeken haszná l-
nak. 

A tanulók a 9. osztály sikeres elvégzése és írásbeli és szóbeli vizsgák után végbizo-

nyítványt (Hauptschulabschluss) kapnak, vagy a 3,00 [3,4] átlag felett teljesítők minősített 
végbizonyítványt (qualifizirender Hauptschulabschluss). Ezekkel a végzettségekkel a tanulók 

a szakképzésben tanulhatnak tovább. A fenti végzettségek megszerzése nem feltétele a szak-
képzésben történő továbbtanulásnak, a rendszer rugalmasságát jelzi, hogy a középfokú vég-
zettség (Hauptschulabschluss) a szakképzés folyamán is megszerezhető.  

A 9. évfolyam záróvizsgája után, ha megfelelő szinten teljesítettek a tanulók, folytat-
hatják tanulmányaikat a 10. osztályban. Ennek elvégzése után alapműveltségi vizsgát szerez-

hetnek (Realschulabschluss) a diákok, ami feljogosítja őket érettségit adó intézményekben 
történő továbbtanulásra: az esti gimnáziumnak (Berufliches Gymnasium), illetve a szakközép-
iskolának (Fachoberschule) nevezett iskolatípusban vagy a gimnázium 10. évfolyamán.  

 
8.2.2. A gimnázium (Gymnasium) 

 

A gimnázium a tanulóknak átfogó műveltségi képzést nyújt, ami feltétele a felsőfokú 
tanulmányoknak vagy a minőségi szakmai karriernek. Intenzív szaktantárgyi oktatás folyik itt, 

ami a tanulók szellemi terhelhetőségén és koncentráló képességén alapul, ami feltételezi az 
elméleti és gyakorlati összefüggések megértését. A gimnáziumi képzés célja, hogy a gyerekek 

megtanuljanak logikusan és kritikusan gondolkodni és önállóan problémát megoldani. A gim-
náziumi 5. és 6. osztálynak orientáló szerepe van ugyanúgy, mint a középiskola esetében. 
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Megkönnyíti az alkalmazkodást az új iskolatípus követelményeihez, és ennek alapján meg-
erősíti vagy korrekcióra ösztönzi a 4. osztály után hozott döntést a képzési pályafutást illető-
en. 

A 7. évfolyamtól kezdődik a második idegen nyelv és az informatika oktatása. Rész-
ben hasonló irányultságok (profilok) közül választhatnak a tanulók, mint a középiskolában: 

nyelvi, természettudományos-matematikai, zenei és sport irányt.  
A 8. és 10. osztály között folyó képzés során elmélyítik a tanulók ismereteit és kibon-

takoztatják tehetségüket a választott tudományterületen. A természettudományos irányultságú 

osztályokban a biológiai, fizikai, kémiai ismeretek több egyetemi szakirány alapjait képezik. 
A nyelvi irányultságot választók harmadik idegen nyelvet tanulhatnak, a modern nyelvek me l-

lett a latint. A cél a sokoldalú nyelvismeret kialakítása, hiszen a legtöbb foglalkozásban ez 
nélkülözhetetlen. A zenei irányultságú osztályok képzőművészeti ismereteket és színjátszást 
is tanulnak a kreativitás és a művészi készségek fejlesztése érdekében. A sport irányultságú 

oktatás elsődleges célja a tehetségfejlesztés testnevelési ismeretek közvetítésével.  
A 10. osztály a profilképzés befejező és egyben a felső gimnáziumi képzés 11–12. 

osztályának bevezető szakasza. Ezen az évfolyamon a tanulók alapos információkat kapnak 
felső gimnáziumi tantárgyak közötti választási lehetőségekről, a követelményszintről és az 
érettségi vizsgatárgyakról.  

A 11–12. évfolyamon kurzusokban szemináriumi jelleggel folyik az oktatás. Vannak 
alap- és választható kurzusok. Az értékelési rendszer is megváltozik a 11. évfolyamtól, nem 

érdemjegyeket kapnak a tanulók a teljesítményükre, hanem pontokat 1-15-ig, ami beleszámít 
az érettségi eredménybe. A 12. évfolyam végén három tantárgyból írásban, egy tantárgyból 
pedig szóban kell érettségizni a tanulóknak. Az általános érettségi megszerzésével jogosultsá-

got szereznek bármely német egyetemen vagy főiskolán való továbbtanulásra.  
 

8.2.3 Az érettségit adó „második utas képzések” 

 
Az úgynevezett második utas képzések lehetőséget kínálnak a dolgozóknak a közép-

fokú végzettség vagy az érettségi megszerzésére. Az esti középiskola (Abendmittelschule) a 
felnőtteknek nyújt módot a középfokú végzettség (Hauptschulabschluss) vagy az alapművelt-
ségi vizsga (Realschulabschluss) megszerzésére. A képzési céltól függően ez az iskola egy- 

vagy kétéves. Az Abendgymnasium-ban (esti gimnázium) három év alatt szerezhetnek a fe l-
nőttek általános érettségit. Az itt tanulók munkahellyel, illetve középfokú végzettséggel 

(mittlerer Bildungsabschluss) kell, hogy rendelkezzenek. Másik lehetőség az általános érettsé-
gi megszerzésére az esti gimnázium egy másik formája, a Kolleg. Ide olyan szakképzettséggel 
vagy 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező személyek jelentkezhetnek, akik elmúltak 19 évesek. 

A tanulók távoktatási formában tanulnak. Az iskolatípusba felvételivel lehet bekerülni.  
 

8.3. A szakképzés 

 

A középiskolát elvégző tanulóknak három évig kötelező szakiskolába járniuk. A legtöbb 

tanuló a szakmát a duális rendszerben tanulja, vagyis az üzemek, a gyakorlati helyek és a szak-
iskola egyenrangú partner a képzésben. A képzés szakmától függően két vagy három és fél évig 

tart. A szakiskolának az a feladata, hogy az általános képzés elmélyítése mellett szakmai isme-
reteket közvetítsen. A rendszer rugalmasságát jelzi, hogy azok a tanulók is elkezdhetik tanul-
mányaikat a szakképzésben, akiknek nem sikerül gyakorlati helyet találni, ők úgynevezett 

szakmai alapozó képzést (Berufsgrundbildungsjahr) végeznek, amit beleszámítanak később a 
szakmai képzésbe. A másik lehetőség a szakmai előkészítő évfolyam (Berufsvorbereitungsjahr) 

elvégzése. 
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Az általános képzettséget biztosító iskolák 9. vagy 10. évfolyamának elvégzése után 
járhatnak a tanulók szakképző iskolába (Berufsfachschule). Ebben a szakiskolatípusban asz-
szisztensi munkakörökre képezik ki a tanulókat. A szakközépiskolát (Fachschule) látogató 

tanulók technikusi végzettséget szereznek az építőipar, a vendéglátóipar, a kereskedelem, az 
egészségügy és a szociális szféra területén.  

 
15. ábra  

A szakképzés rendszerébe sorolt iskolák típusai Szászországban42 

 
Forrás: Statistisches Landesamt Sachsen 

 

A szakközépiskola (Fachoberschule) átjárhatóságot kínál a szakérettségi megszerzésé-
re, mind az általános képzésből, mind pedig a szakképzésből érkező tanulók számára. Két 
évet kell járni ebbe az iskolatípusba, ha valaki közvetlenül az alapműveltségi vizsga (Real-

schulabschluss) letétele után jön ide. Azok a tanulók, akik nem rendelkeznek középfokú vég-
zettséggel, ezt megszerezhetik a szakközépiskola (Fachoberschule) előkészítő évfolyamán.  

Az esti gimnázium (Berufliches Gymnasium) szintén lehetőséget kínál az érettségi 
megszerzésére a 10. évfolyam után. Felvételt nyerhetnek olyan tanulók is, akik a 10. osztály 
elvégzése után két évig szakmai alapozó képzésben vettek részt. Ebben az iskolatípusban álta-

lános érettségit lehet szerezni, a közismereti tantárgyakon kívül szakmai tantárgyakat is tanul-
nak. A képzés három évig tart különböző szakirányokban: agrártudományok, dietetika, infor-

mációs technológia, technikai tudományok, gazdaságtudományok. A képzés elvégzése után a 
tanulók leteszik az általános érettségit, ami bármelyik egyetemen történő továbbtanulásra jo-
gosít ugyanúgy, mint a gimnáziumban szerzett érettségi.  

  

                                                 
42

 A rovatok felo ldása: Berufliches Gymnasium= esti g imnázium, Berufsfachschule= szakiskola, Berufsschule= 

szakmunkásképző Fachschule= szakközép iskola/ technikum, Fachoberschule= szakközép iskola  
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16. ábra 
A szász oktatási rendszer43 

 
Forrás: 

http://www.schule.sachsen.de/download/download_bildung/schulsystem_sachsen__2012.pdf  

 
8.4. A szász oktatási rendszer mutatói 

 

A szász oktatási eredmények jellemzésében, hogy összevethetőek legyenek a bajorral, 
ugyanazokat az indikátorokat használtam fel: a PISA- felmérések tartományi eredményeit és a 

Kölni Gazdasági Intézet által készített Bildungsmonitor nevű összehasonlítást.  
A másik fejezetben említettekre utalva a Kölni Gazdasági Intézet (Instiut der Deutschen 

Wirtschaft Köln) közgazdasági szempontból elemzi az oktatási rendszerek hatékonyságát a 
Kultuszminiszteri Konferenciával kötött megállapodása szerint.  Az összehasonlításhoz a 
benchmarking módszert alkalmazták. A módszer jellegét már bemutattam a 7.4. Bajorország 

oktatási mutatói című fejezetben, itt csak röviden utalok rá az adatok megérthetősége céljából.  
Az eljárás lehetővé teszi különböző tartományok összehasonlítását, ezáltal segíti az 

oktatáspolitikai döntések meghozatalát, és fókuszál a fejlesztendő területekre a minőség és 
hatékonyság jegyében. A kiválasztási szempontoknál figyelembe vették azt, hogy oktatásköz-
gazdasági szempontból eredményt hozzanak, valamint a jellemzők mérhetők és oktatási 

szempontból relevánsak legyenek. A felmérés az oktatási rendszer bemeneti (kiadási prioritá-
sok, hatékonyság, gyerekfelügyelet megoldása, óvodai ellátottság, nemzetközi összehasonlí-

tásban elért eredmények) tényezőit veszi figyelembe. A kimeneti oldalon a képzési idő meg-
hosszabbodását, az iskola minőségét, a kompetenciafejlesztést és a képzettség megszerezhető-
ségének lehetőségét, az integráló képességet, a szakképzéshez történő csatlakozás lehetőségét, 

a diploma megszerzésének támogatását, a természettudományos tárgyak szerepének növelését 
és a kutató-utánpótlás támogatását vizsgálják.  

                                                 
43

 A rovatok felo ldása:Allgemeinbildende Schulen= általánosan képző iskolák, Berufsbildende Schulen= sza k-

képzés, Primarstufe= alapfok, Sekundarstufe I= alsó középfok, Sekundarstufe II= felső középfok, Berufliche 

Erstausbildung= szakmai alapképzés, Studienqualifikat ion= felsőfokú tanulmányokra történő előkészítés, 

Berufliche Weiterbildung= szakmai továbbképzés. Lásd még 1. sz. melléklet.  

http://www.schule.sachsen.de/download/download_bildung/schulsystem_sachsen__2012.pdf
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Szászország mind a 13 vizsgált területen jól szerepelt. A bemeneti szempontok közül e l-
ső helyen végzett az iskola előtti gyermeknevelés támogatásában, mivel viszonylag jól kiépített 
óvodai hálózattal rendelkezik. Ennek oka a történelemre vezethető vissza, hiszen az NDK ré-

szeként ezen a területen a nők teljes idejű foglalkoztatottsága volt jellemző, ez bölcsődei, óvo-
dai hálózat nélkül nem működött volna. Figyelemre méltónak tartja a vizsgálat azt is, hogy a 

kisgyerekkori nevelésben dolgozó diplomások száma egyre növekvő tendenciát mutat Szászor-
szágban. A tartomány az oktatásra fordított kiadásai alapján, valamint az egész napos gyerek-
felügyelet biztosításában és az oktatási minőségben Bajorország után a 2. helyet foglalja el.  A 

diploma megszerzésének lehetősége alapján a 3. helyen szerepel. A természettudományos tár-
gyak oktatásának az előtérbe helyezésében jóval az országos átlag fölött áll, a tartományok kö-

zött a 4. helyet foglalja el. A kompetenciafejlesztés és a képzettség megszerezhetőségének a 
lehetősége alapján szintén a 4. helyen áll. Javítania kell az oktatásba befektetett erőforrások 
hatékonyságán, a kutatóutánpótlás-nevelésen, a szakképzéshez történő csatlakozás támogatásán. 

Szászországban nagyon kicsi a gyakorlati helyek száma a szakképzésben tanulók számára,  ez 
fontos jövőbeni megoldandó feladat. Az integráció területén is a szövetségi átlag alatt teljesített 

Szászország. A javítandó területek ellenére Szászország érte el a felmérésben összességében a 
legjobb eredményt. A felmérés összesített eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy Szászor-
szág oktatási rendszere a legjobb minőséget és hatékonyságot mutatja Németországon belül. 

17. ábra  

A tartományok összesített értékelése a 2012-es felmérés alapján 

 
Forrás: Bildungsmonitor 2012  

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/201453/umfrage/gesamtbewertung-der-
bundeslaender-beim-bildungsmonitor/ 

 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/201453/umfrage/gesamtbewertung-der-bundeslaender-beim-bildungsmonitor/
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/201453/umfrage/gesamtbewertung-der-bundeslaender-beim-bildungsmonitor/
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A PISA- felmérések értékelése alapján szintén kimutathatóak a szász oktatási rendszer erő s-
ségei. A másik tartományhoz hasonlóan a PISA-E- felmérések eredményeit használom fel. Ha 
összehasonlítjuk a két eredményt, láthatjuk, hogy mindkét tartomány rendkívül jól szerepelt. 

Szászország 2000-ben a matematika és a természettudományok területén a 3. helyet szerezte  
meg, ekkor Bajorország volt az első. 2006-ra mindkét területen Németország legjobbja lett. A 

PISA- felmérések kapcsán fontosnak tartom azt elmondani, hogy messze a német átlag felett 
teljesített Szászország, ez azt jelenti, hogy szignifikánsan az OECD átlag fölött áll.44 

 

8.5. Az átjárhatóság jogi szabályozása Szászországban 

 

Szászországban - a többi tartományhoz hasonlóan - az iskolaváltást az oktatási törvé-
nyek részletesen szabályozzák az alapelvektől kezdődően az egyes tartományokra vonatkozó 
rendelkezésekig. A németországi középiskolák közötti átjárhatóság szempontjából először a 

Német Szövetségi Köztársaság Alkotmányának első bekezdését, az emberi alapjogokra vo-
natkozó részeket kell áttekintenünk, amelyek az oktatásüggyel és az oktatáshoz való hozzáfé-

réssel kapcsolatosak: 
Az 5. cikkely (3) kimondja a művészetek, a tudomány, a kutatás és tanítás szabadsá-

gát. A tanítás szabadságának összhangban kell állnia az alkotmánnyal. A 6. cikkely (2) k i-

mondja, hogy a szülők joga a gyermek nevelése, de efölött az állam közössége őrködik.  
A 7. cikkely (Schulwesen) foglalkozik az oktatásüggyel. Kimondja, hogy az egész ok-

tatásügy az állam felügyelete alá tartozik. A 12. cikkely kimondja a szabad pályaválasztást.  
Az iskolák közötti átjárhatóság szempontjából alapelveket közvetítenek a Kultuszmi-

niszteri Konferencia (Kultusministerkonferenz) határozatai. Ez a szervezet felügyeli az okta-

tásügy és a kultúra területét az alkotmány szellemében, bár minden tartomány önállóságot 
élvez az oktatásügy kérdésében. A kultuszminiszteri konferencia feladata az, hogy biztosítsa a 
kooperációt a tanulók, a hallgatók, az oktatók számára egész Németország területén és a leg-

nagyobb mobilitást a tudomány területén tevékenykedők számára; lehetővé teszi iskolai vég-
bizonyítványok egybevethetőségét és elismerését, valamint felügyeli az iskolai oktatás meg-

határozott színvonalát. Szászországi oktatásügyi rendelkezések  a Kultuszminiszteri Konferen-
cia határozataival összhangban ajánlásokat fogalmaznak meg az iskolai átmenettel kapcsola t-
ban is: ennek alapján az egyik iskolatípusból a másikba történő átjárás lehetősége minden 

fiatalember fejlődése szempontjából fontos jelentőségű. Annak eldöntése, hogy egy gyerek 
számára melyik iskolatípus a legmegfelelőbb, nem történhet egyetlen vizsga, vagy néhány óra 

vagy nap alatt nyújtott teljesítmény alapján. Ennek az eljárásnak nagyobb időtartamot kell 
felölelnie, hogy a gyerek fejlődését a tanárok alaposan megfigyelhessék, és ennek alapján 
adhassanak tanácsot a szülőknek. Meghatározzák iskolatípusonként azt a teljesítményszintet, 

amit a tanulóknak el kell érniük ahhoz, hogy egy bizonyos intézménytípust látogathassanak.  
 

8.5.1. Átjáratóság az elemi szint elvégzése után Szászországban 

 
Az elemi szint elvégzése után magasabb iskolafokozatba történő lépésről, tehát átme-

netről (Übergang) beszélhetünk. Szászországban (Sachsen) a tartományi iskolaszerkezet ké t-
ciklusú. Négy év elemi oktatás után léphetnek át a tanulók az alsó középfok szintjére 

(Sekundarstufe I): a 10 évfolyamos középiskolába (Mittelschule) vagy a 8 évfo lyamos gimná-
ziumba (Gymnasium). Az alsó középfokú oktatás a 10. osztályig tart, a felső középfokú sza-
kasz a 11. osztálytól kezdődik, és a 12. osztály után ér véget az érettségi megszerzéséve l. Az 

átlépés körülményeit az oktatási törvények részletesen szabályozzák. Az általános iskolában 
3. osztály végén információt kapnak a szülők a lehetséges képzési formákról Szászországban 

                                                 
44

 Vö. 8. szövegközi ábra.  
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ugyanúgy, mint minden tartományban. A 4. osztály második félévének kezdetekor a tanári 
konferencia írásban közli a szülőkkel, hogy a gimnáziumi vagy a középiskolai továbbtanulást 
javasolja. Akkor ajánlják a gimnáziumot, ha a tanuló németből és matematikából 2,5 [3,8] 

jegyátlagnál jobb eredményt ért el, valamint a tanuláshoz és munkához való hozzáállása azt 
vetíti előre, hogy a gimnáziumi követelményeknek meg tud felelni. A többi tanulónak a kö-

zépiskolai tanulmányokat ajánlják, amennyiben nincs arra szükség, hogy speciális iskolában 
folytassa a tanulmányait. Ha egy tanuló középiskolai ajánlást kap, és gimnáziumban szeretné 
folytatni a tanulmányait, akkor részt vehet a gimnáziumi felvételi vizsgán: matematikából és 

németből kell vizsgáznia, ha a vizsgán elért jegyeinek az átlaga 2,5 [3,8] vagy ennél jobb, 
akkor felvételt nyer a gimnáziumba. A tanuló akkor is felvételt nyerhet a gimnáziumba, ha a 

jegyei átlaga ennél rosszabb, de a tanuló munkához való hozzáállása, eddigi fejlődése alapján 
arra lehet következtetni, hogy a gimnáziumi követelményeket teljesíteni tudja. 

 

8.5.2. Átjárási lehetőségek az alsó és felső középfok szintjén 

 

Szászországban középfokú oktatást a középiskola és a gimnázium biztosít, az oktatási 
rendszer kétosztatúságának következtében. A középiskola (Mittelschule) általános és szakmai 
előkészítő képzést nyújt, 10 évfolyamos. Elsődleges feladata, hogy felkészítsen a szakképzés-

re. Szászországban az 5.-től a 10. évfolyamig tartó középiskolán belül (Mittelschule) külön-
böző végzettségeket lehet szerezni (Mittelschule mit Hauptschulabschluss és Mittelschule mit 

Realschulabschluss), ennek az ismertetése már korábban megtörtént. Hetedik osztálytól olyan 
tantárgyakat választhatnak a diákok, amelyek már valamelyik záróvizsga eredményes abszo l-
válását szolgálják. A tanulók a 9. évfolyam elvégzése után letehetik a záróvizsgát 

(Hauptschulabschluss). Ha rendelkeznek a záróvizsgával és kijárták a tizedik osztályt, letehe-
tik a következő szintű záróvizsgát (Realschulabschluss). 

A középiskolákról (Mittelschule) szóló törvény kimondja, hogy az 5. és 6. osztálynak 

orientáló funkciója van, tehát az általános iskola befejezése után hozott iskolaválasztási dön-
tést lehet korrigálni. Az osztálykonferencia dönt arról a 6. osztály második félévében, hogy a 

tanuló eddig megismert teljesítménye és készségei alapján hol folytassa további tanulmányait. 
Természetesen a szülők elképzeléseit is figyelembe veszik. Átléphet a gimnáziumba a tanuló 
javuló teljesítmény esetén, ha minden tantárgyból 2,5-nél [3,8] jobb az átlaga, és a tanuló ta-

nuláshoz való hozzáállása azt mutatja, hogy a gimnáziumi követelményeknek meg tud felelni. 
Ha a tanuló év végén mutatja a fenti teljesítményt vagy ennél jobbat, akkor is a gimnáziumi 

tanulmányokat javasolja az iskola. A középiskolán belül a képzési formák között is lehetséges 
a váltás annak megfelelően, hogy romlik vagy javul a tanuló teljesítménye. Ha a tanuló telje-
sítménye romló, két tantárgyból elégséges vagy ennél rosszabb a következő tantárgyak közül: 

németből, matematikából, idegen nyelvből, fizikából vagy kémiából; akkor nem ajánlják a 
reáliskolai osztályokban a tanulmányok további folytatását, válthat a középiskolai évfolyam-

okra. A 7. vagy 8. évfolyam után is lehet képzési formát váltani, ha a tanulónak javulnak az 
eredményei, és a szülők ezt kérik.  A 9. osztályban tanulók bekerülhetnek a 10. évfolyamra, ha 
a záróvizsga (Hauptschulabschluss) eredménye 2,4-es [3,9] átlagnál nem rosszabb.  Azok a 

tanulók, akiket a reáliskolai képzésében nem lehet magasabb évfolyamra bocsátani, átmehe t-
nek a középiskola alacsonyabb végzettségi szintet biztosító következő évfolyamára, ha ez a 

már előbb említett négy tantárgyból megmutatkozó hiányos teljesítmény miatt alakult így. 
Ebben az esetben is figyelembe veszik a szülői szándékokat.  

A gimnázium alaposabb általános képzést közvetít, mint a középiskola (Mittelschule), 

olyan tanulók számára, akik tehetségesek, és a felsőoktatásban szándékoznak továbbtanulni. 
Ugyanakkor ez az intézménytípus is megteremti a feltételeit annak is, hogy később a gyengéb-

ben tanuló a szakképzésben folytathassa tanulmányait. A gimnázium az 5. osztálytól a 12. osz-
tályig tart, és az érettségi vizsgával zárul. A 10. évfolyamon lezárul az alsó középszintű oktatás 
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szakasza (Sekundarstufe I), egyben ez a felső középszintnek (Sekundarstufe II) a bevezető sza-
kasza. Ezekben az osztályokban alap- és emelt szintű csoportokban folyik az oktatás. A tula j-
donképpeni értékelést pontrendszerre váltják át. Az érettségi minősítése három dologból tevődik 

össze: az érettségi vizsgából, az emelt szinten tanult tantárgyak és a beszámítható alap szinten 
tanult tantárgyak minősítéséből.  

A tartományi kultuszminisztériumnak joga van a felkínált tantárgyak választási lehető-
ségeibe és a minősítési rendszerbe beleszólni. Aki a 10. osztályból a 11. osztályba léphet, az a 
reáliskola befejezését igazoló záróvizsgával egyenértékű záróvizsgát kap.  

A gimnáziumból középiskolába történő lépés akkor kötelező, ha egy tanuló 5. és 10. osztály 
között egy adott évfolyamot kettőnél többször ismétel meg. Emellett azoknak a tanulóknak, 

akiknek a teljesítménye a 10. osztályig jelentősen romlik, javasolják a középiskolába történő 
átlépést. A gimnáziumok különböző jellegűek lehetnek. A különösen tehetséges gyerekek a 
számukra kiválasztott gimnáziumokban meghatározott képzési utat járhatnak be. A valamely 

területen különösen tehetséges gyermekek oktatásával a meißeni St. Afra Tartományi Gimná-
zium foglalkozik. Ebbe az iskolába 7. osztálytól kerülhetnek be a gyerekek. Itt is működik az 

iskolaválasztási tanácsadás, akik nem felelnek meg az itt támasztott követelményeknek, azok-
nak egy normál képzésű gimnázium látogatását javasolják.  

 

8.6. Átjárhatóság a statisztikai adatok tükrében 

 

Az iskolaváltás jogszabályi lehetőségei elvi lehetőséget jelentenek, ennek a gyakorlat-
ban történő érvényesülését a statisztikai adatok tükrözik. A szász oktatási kormányzatnak az a 
célja, hogy fokozza az iskolarendszeren belüli átjárhatóságot, és ezzel az oktatási esélyegyen-

lőséget növelje. Nem szabad, hogy az általános iskola után meghozott döntés a képzési pálya-
futást illetően a tanuló számára kényszerpályát eredményezzen. Ezért az iskolai átmenet után 
a középfokú oktatás több csomópontjában is lehetőség nyílik az iskolaváltásra, az iskolai pá-

lyafutás módosítására. Ennek a statisztikai bemutatását a Schule in Sachsen Bildungsbericht 
2008, illetve a kiadvány 2012-es frissítése alapján végeztem el. Az utóbbi öt évben az egész 

tartományra vonatkozó statisztikai elemzés nem készült, csak egyes körzetekre vonatkozóan 
Szászországon belül. Az adatok összegzése során ennél a tartománynál is támaszkodok 
Bellenberg (2012) adataira, aki a Bertelsmann Stiftung megbízásából készített adatsorokat az 

összes német tartomány átjárhatóságvizsgálatának vonatkozásában.  
Az általános iskola után az utóbbi években több tanuló választotta a gimnáziumi kép-

zést, mint a középiskolát. Ennek az lehet az oka, hogy sok szülő úgy gondolja, hogy az általá-
nos iskola utáni átmenet az alsó középfok szintje irányába szelekciós szűrőként működik. 
Ezért érdemesebb a magasabb követelményszintet biztosító iskolát vá lasztani. Ha a későbbi-

ekben itt nem sikerül teljesíteni, akkor az alacsonyabb képzettségi szintet biztosító középisko-
lába könnyebb váltani, mint fordítva. A 18. ábra mutatja, hogy a tanulók nagyjából azonos 

arányban választják a középiskolát és a gimnáziumot az általános iskola után. 
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18. ábra 
Az általános iskola utáni iskolai átmenet nemek szerinti megoszlásban45 

 

Forrás: Staistisches Landesamt Sachsen, Aktualisierte Daten zu „Schule in Sachsen- 

Bildungsbericht 2008” Stand: August 2010  
 

A következő oldalon a 12. táblázat mutatja, hogy 2002/2003-as tanévtől a 2006/2007-

es tanévig a középiskolából a gimnáziumba történő váltás 0,5-0,7 % között mozgott, tehát 
kevesen váltottak „felfelé”. A tendencia nem változott a 2008/2009-es tanévben sem, amikor 

80257 középiskolában tanuló diák közül mindössze 373 váltott gimnáziumba az 5. és 10. év-
folyam között. A gimnáziumból középiskolába történő váltás 1,9 %-2,5% között mozgott a 
fent említett tanévekben.  Ez nem az iskolarendszer szelektív jellegével magyarázható, hanem 

az általános iskolából a középfokú oktatásba történő átmenetkor a szülők szívesebben fogad-
ták a magasabb iskolatípusba, a gimnáziumba történő javaslatot. A magasabb végzettséget 

biztosító iskolatípus választásával inkább vállalták annak kockázatát - mint már utalás történt 
rá -, hogy a gyermek később „lefele”, a középiskolába kényszerül váltani. 
  

                                                 
45

 Az ábra rovatai: insgesamt = összesen, männlich = fiúk, weiblich = lányok, Mittelschule= közép iskola, 

Gymnasium= gimnázium.  
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12. táblázat 
Iskolaváltások a középiskola és gimnázium között az 5. és 10. évfolyam idején46 

 

Forrás: Statistisches Landesamt Sachsen, Aktualisierte Daten zu „Schule in Sachsen- 

Bildungsbericht 2008” Stand: August 2010  
 
Az adatokat összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy ez a mozgás az teljes tanulói lét-

számhoz képest nem jelentős, de a középiskolákba, a „lefele” irányuló mozgás négyszerese a 
gimnáziumba, a magasabb szintre irányuló mozgásnak. Ha konkrétan a számadatokat tekint-

jük, látható, hogy a csekélyszámú százalékos adat mögött jelentős tanulószám húzódik: a 
2002/2003-as tanévben 3474 tanuló élt valamilyen irányú iskolaváltási lehetőséggel. A 
2008/2009-es tanévben kevesebb mint felére csökkent a váltások száma, az összes tanuló kö-

zül 1526 tanuló váltott iskolát az 5. és 10. osztály között. Az iskolaváltás a szászországi ada-
tok szerint inkább az alacsonyabb képzési szint irányába történik. Majdnem négyszer annyian 

váltanak a gimnáziumi évek alatt a középiskola irányába, mint fordítva.  
Ha a „Schule in Sachsen Bildungsbericht 2008” Stand: August 2010 című statisztikai 

adattár eredményeit összehasonlítjuk Bellenberg (2012) számításaival, majdnem 0,5%-os elté-

rés tapasztalunk a szászországi iskolaváltók számát tekintve. Némi eltérés amiatt lehetsé ges, 
hogy Bellenberg a 2010/2011-es tanév adataira hivatkozik. Az ő számításai szerint az iskola-

váltók száma Szászországban 1,6%.  
  

                                                 
46

 Az ábra rovatai: Schuljahr  = tanév, Gesamtschülerzahl an Mittelschulen = össztanulói létszám a középisko-

lákban, Wechsel zum Gymnasium = váltás gimnáziumba, Gesamtschülerzahl an Gymnasien = gimnáziumi 

össztanulói létszám, Wechsel zur Mittelschule = váltás középisko lába  



76 

 

13. táblázat 
Iskolaváltók száma és aránya Szászországban 

 

Összes tanuló Iskolaváltók száma  Iskolaváltók %-ban 

144 156 2260 1,6% 

Forrás: Saját táblázat Bellenberg (2012) számításai alapján 

A 19. ábra diagramjáról leolvasható, hogy az alacsonyabb végzettséget biztosító kö-
zépiskolába több fiú (2,1%) vált a gimnáziumból, mint lány (1,7%). Összességében egyértel-

műen a már említett alacsonyabb iskolatípusba történő mozgásról beszélhetünk. A tendencia 
hátterében az áll, hogy az általános iskola után a szülők inkább vállalják a keményebb köve-

telményszint kockázatát a gimnáziumi képzéssel, és ha szükséges, lemondanak erről a közép-
iskolába történő iskolaváltással. A gimnáziumba lépés érdekében élnek a jogszabályi „kiska-
puk” nyújtotta lehetőségekkel: vállalják a felvételi vizsgát, próbatanításon vesznek részt, 

újabb szakértői véleményeket kérnek. Az iskolarendszer kétosztatúságából fakadóan az álta-
lános iskola után a szülők többsége „szégyenként” éli meg, ha gyermeke nem gimnáziumi 

ajánlást kap- erre majd a közölt interjúk is rámutatnak. 
19. ábra 

Lányok és fiúk iskolaváltási szokásai százalékban az 5. és 10. évfolyam47 között 

 

Forrás: Statistisches Landesamt Sachsen Aktualisierte Daten zu „Schule in Sachsen- 
Bildungsbericht 2008” Stand: August 2010  

 
A középiskolán belüli képzésformák közötti változtatást is meg kell vizsgálnunk ah-

hoz, hogy hiteles képet kapjunk az iskolai rendszer átjárhatóságáról. A szász oktatási rendszer 

kétosztatúságából adódóan más tartományokban az egymástól elkülönülő középiskolát 
(Hauptschule/ Mittelschule) lezáró végzettséget és a reáliskolát (Realschule) lezáró végzettsé-

get egyöntetűen a középiskolán (Mittelschule) belül lehet megszerezni képzési forma 

                                                 
47

 Az ábra rovatai: Wechsel von der Mittelschule zum Gymnasium = Középiskolából g imnáziumba történő vá l-

tás, Wechsel vom Gymnasium zur Mittelschule = Gimnáziumból közép iskolába történő váltás, insgesamt = 

összesen, männlich = fiúk, weiblich = lányok = összesen, männlich = fiúk, weiblich = lányok.  
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(Bildungsgang) választásával. A képzési forma választása a 7. és 8. évfolyamon történik, de a 
9. évfolyam után is lehet ezen változtatni. A 7. és 9. évfolyam között a tanulók 3,2%-a váltott 
a magasabb képzési formára (Realschulbildungsgang) a középiskolán belül. Az alacsonyabb 

végzettséget jelentő (Hauptschulbildungsgang) megszerzésének irányába a magasabb képzési 
szintről (Realschulbildungsgang) csak a tanulók közül fele annyian (1,4%) törekedtek. Ez a 

tendencia a 2007/2008-as tanévben különösen kiugró, háromszor annyian váltottak a maga-
sabb képzési forma irányába, mint az alacsonyabb felé. A bajor statisztikai adatokból is meg-
figyelhető volt, hogy az iskolaváltások „nyertese” a reáliskola. Szászországban hasonló ten-

dencia figyelhető meg, csak ebben a tartományban nem iskolaváltásról, hanem képzési forma 
váltásról beszélhetünk, hiszen itt az iskolarendszer kétosztatúságából adódóan egy iskolán 

belül lehet megszerezni a középiskolai (középfokú végzettség, 9. évfolyam utáni záróvizsga- 
Hauptschulabschluss) és reáliskolai végzettséget (10. évfolyam utáni záróvizsga, alapművelt-
ségi vizsga- Realschulabschluss).  

 
20. ábra  

Képzési forma váltások a középiskolán belül a magasabb (Realschulbildungsgang) és  
az alacsonyabb képzési forma (Hauptschulbildungsgang) irányába  

Forrás: Statistisches Landesamt Sachsen, Aktualisierte Daten zu „Schule in Sachsen- 
Bildungsbericht 2008” Stand: August 2010  

 
Ha a képzésiforma-váltásokat a nemek arányában vizsgáljuk, csak a középiskolára vo-

natkozóan, itt is megfigyelhető az általános tendencia, hogy a lányok jobban törekszenek a ma-

gasabb végzettség megszerzésére, mint a fiúk: többen váltanak a magasabb képzési forma irá-
nyába, és kevésbé áramlanak az alacsonyabb képzési forma felé.  
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21. ábra  
Képzési forma váltások a középiskolán belül a magasabb (Realschulbildungsgang) és  
az alacsonyabb képzési forma (Hauptschulbildungsgang) irányába nemek szerint48 

 
Forrás: Statistisches Landesamt Sachsen, Aktualisierte Daten zu „Schule in Sachsen - 

Bildungsbericht 2008“ Stand: August 2010 

 
Az iskolaváltás lehetősége mellett a megszerzett iskolai végzettségek is jelzik az isko-

lai rendszer átjárhatóságát. A 22. ábra kördiagramja mutatja, hogy az általános képzésben a 

tanulók több mint 90%-a szerez valamilyen végzettséget. A legtöbben (körülbelül a tanulók 
fele) a 10. évfolyam után megszerezhető középfokú végzettséget (Realschulabschluss) szerzik 

meg. Ennek az a jelentősége, hogy ezzel a végzettséggel akár horizontálisan (szakképzés irá-
nyába), akár vertikálisan (az általános érettségi, a gimnázium irányába) is lehet haladni.  Az 
általános képzést biztosító intézményekben a felső középfok szintjén a tanulók egyharmada 

szerzi meg az általános érettségit. Ha visszaemlékezünk arra az adatra, hogy az általános isko-
la után a tanulók valamivel több, mint a fele gimnáziumi továbbtanulás irányába törekszik, 

láthatjuk, hogy körülbelül egyötödük lemorzsolódik. Ez azt jelenti, hogy vált az alacsonyabb 
képzettséget biztosító iskolatípusba. A csak a szakképzésben történő továbbtanulásra feljogo-
sító végzettséget az összes tanuló 8%-a szerzi meg. Végzettség nélkül a tanulók 8,7%-a hagy-

ja el az általánosan képző intézményeket, de számukra az úgynevezett második utas képzések 
jelentenek lehetőséget az alapiskolai végzettség (legalább a Hauptschulabschluss) megszerzé-

sére.  
  

                                                 
48

 Az ábra rovatai: Wechsel vom Hauptschule- zum Realschulbildungsgang= váltás reáliskolai végzettség (ma-

gasabb képzési forma) irányába, Wechsel vom Realschulbildungsgang zum Hauptschulbildungsgang= váltás a 

közép iskolai végzettség (alacsonyabb képzési forma) irányába,  insgesamt = összesen, männlich = fiúk, weib lich 

= lányok = összesen, männlich = fiúk, weiblich = lányok. 
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22. ábra  
Iskolai végzettségek aránya az általános képzést biztosító intézményekben  

a 2006/2007-es tanév adatai alapján49 

Forrás: Statistisches Landesamt Sachsen, Schule in Sachsen Bildungsbericht 2008 

 
A 23. ábra mutatja, hogy a szakképzésben továbbtanulók 10%-a szerez érettségit a szakközép-

iskolában (Fachoberschule) vagy az esti gimnáziumban (Berufliches Gymnasium). Kétötö-
düknek sikerül megszerezni az általános érettségit is, előttük nyitva áll az út bármelyik egye-
temre.  A szakérettségit szerzők műszaki főiskolákon tanulhatnak tovább. A szakképzésben 

tanulók zöme szerez valamilyen szakképzettséget, ezután ők is továbbhaladhatnak az iskolai 
rendszerben vertikálisan, vagyis lehetőségük van szakközépiskolában (Fachoberschule) to-

vábbtanulni. 
  

                                                 
49

 A rovatok felo ldása: allgemeine Hochschulreife= (általános) érettségi, Realschulabschluss=  alapműveltségi 

vizsga 10. évfo lyam után, qualifizierender Hauptschulabschluss = minősített alapvégzettség, 

Hauptschulabschluss = alapvégzettség,középfokú végzettség,  Abgangszeugnis = végbizonyítvány, Zeugnis zur 

Schulentlassung = távozási bizonyítvány  
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23. ábra  
A szakképzésben megszerzett végzettségek százalékos aránya  

a 2006/2007-es tanév adatai alapján50 

Forrás: Statistisches Landesamt Sachsen, Schule in Sachsen Bildungsbericht 2008  

 
8.7. A szászországi kérdőíves vizsgálat és az interjúk  

 

8.7.1. A szászországi felmérések elvégzésének körülményei  

A szászországi kérdőíves felméréseket nem sikerült közvetlenül, személyes terepmun-

kával megvalósítanom. Pedagógus hospitációs ösztöndíj hiányában a felmérések elvégzése 
céljából próbáltam online módon a lehetséges iskolákkal felvenni a kapcsolatot. A megkere-
sésemre nem is válaszoltak, illetve egyetlen drezdai gimnáziumtól érkezett egy udvarias, de 

elutasító válasz, miszerint be kell szereznem a szükséges engedélyeket – ami bonyolult pro-
cedúra. Hosszas levelezés után végül nem kaptam meg az engedélyt a Szász Oktatási Hivata l-

tól a kérdőíves felmérés lebonyolítására.51 Ennek következtében vizsgálataim elvégzésében 
ottani barátaim, ismerőseim voltak a segítségemre. Ők végezték el a felméréseket és online 
formában juttatták el hozzám. A kérdőíveket egy kisvárosi középiskolában, három osztályban 

                                                 
50

 A rovatok feloldása: allgemeine Hochschulreife= (általános) érettségi, Fachhochschulreife = szakérettségi, 

Abschlusszeugniss Fachschule = szakmunkás bizonyítvány, Abschlusszeugniss Berufsfachschule = szakmunkás 

bizonyítvány, Abschlusszeugniss Berufsschule = szakmunkás bizonyítvány, Berufliche Grundbildung mit Erfolg  

abgeschlossen = szakmai előkészítő képzés lezárása, Berufsausbildungsvorbereitung mit Erfolg abgeschlossen = 

szakmai előkészítő képzés lezárása, ohne Abschluss/ ohne Erfo lg = végzettség nélkül.  
51

 A hivatal hárító magatartásának dokumentálására lásd a 11. s z. mellékletet, amelyben a záró levelet közlöm.  
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töltötték ki a tanulók, Bautzen vonzáskörzetében. A gimnáziumra vonatkozó kérdőíveket egy 
kisvárosi szász gimnázium 3 osztályában töltötték ki. A kiválasztásnál segítőim tudták érvé-
nyesíteni azt az elvet, hogy könnyen elérhető közelségben vannak különböző iskolatípusok, 

így az esetleges iskolaváltásnak tanulói szempontból földrajzi akadálya nincs.  
A fent említett nehézségek miatt tanulókkal nem tudtam interjút készíteni az átjárható-

ság tapasztalatairól, ezzel szemben két, az iskolaváltásban érintett szülőt sikerült kikérdez-
nem, az így elkészített interjúk tartalmát közlöm.  
 

14. táblázat 
A szászországi vizsgálati minta 

Tanulói kérdőív Interjúk  
Összesen gimnázium 

(Gymnasium) 

középiskola 

(Mittelschule) 
 szülőkkel 

58 53  2 113 

 

8.7.2. A feldolgozás módszere  

 

A feldolgozás azonos módszerekkel történt, mint a másik tartomány kérdőíveinek ese-

tében. A hozzám online módon eljuttatott kérdőíveken szereplő  iskolák és osztályok anonimitá-
suk érdekében kódot kaptak. Erre azért volt szükség, hogy a feldolgozás során elkülönüljenek 
az egyes iskolatípusok az összefüggések kiemelésének szempontjából. A kérdőív zárt és nyílt 

végű kérdéseket egyaránt tartalmazott, ami teljes terjedelmében a már említett 2. számú mellék-
letben tanulmányozható. A kérdőívekben közölt információkról, amelyek a kutatás szempontjá-

ból a legfontosabbak voltak, kontingencia táblázatokban készült összegzés (9. sz. melléklet). Az 
így kapott adatokat elemeztem, valamint a relatív gyakoriságot szemléltető táblázatokat és diag-
ramokat helyeztem el a szövegben az összefüggések megmutatása céljából. A tanulóktól kapott 

válaszokból három nagyobb tematikai csomópontot képeztem, aminek alapján a vizsgálat 
eredményeinek az ismertetése történik. A tematizálásban követtem a bajorországi kérdőívek 

feldolgozásának logikáját: Az első tematikai egységben a vizsgálatba bevont iskolatípusok, osz-
tályok, a tanulók nemi megoszlásának az aránya és a tanulók életkorának a leírása történik az 
adott iskolatípus elkezdésének az idején. Emellett bemutatásra kerül az adott iskolai környezet 

megítélése (értékek, hátrányok) a tanulók szemszögéből. A második tematikai részben az isko-
lai átmenettel, az iskolaváltással kapcsolatos kérdések elemzésére helyeztem a hangsúlyt; az 

adott iskolatípus kiválasztásában segítő személyét, az iskolaváltás okait és indokait tekintettem 
át. A harmadik tematikai egységben összehasonlítottam a kialakult véleményeket az egyes isko-
latípusokról az érettségi megszerzése és a jövőbeni tervek szempontjából.  

A bajorországi és szászországi interjúk születésének körülményei különböznek egy-
mástól. Szászországban interjúalanyaim nem iskolában tanulók vagy dolgozók voltak, hanem 

más aspektusból érintett személyek: szülők. Az interjúk során adott válaszokat az előző feje-
zet gyakorlatának megfelelően összegeztem, és összehasonlításokat tettem. A szülőkkel készí-
tett interjúk esetén is egy csoportba gyűjtöttem az azonos kérdéstípusokra adott válaszokat és 

ebből összefüggő szöveget integráltam. A módszerek azonossága azért volt fontos, hogy a két 
tartomány adatai könnyen tanulmányozhatók és összevethetők legyenek egymással a kapott 

eredmények összehasonlítása és a végkövetkeztetések szempontjából. 
 

8.7.3. Az iskolarendszer átjárhatósága szászországi felmérések alapján 

 

Szászországban a gimnáziumi kérdőíveket 58 tanuló töltötte ki, fele-fele arányban fiúk 

és lányok. A tanulók életkora 15 és 18 év között változott, mivel a válaszadók a 10. és 11. 
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évfolyamon tanultak. A német iskolai szerkezet alapján a tanulók 10-11 évesen kerültek be az 
adott iskolatípusba. A gimnáziumi osztályok osztálylétszáma 23-25 fő volt. A középiskolában 
53 5. és 6. osztályos tanuló töltötte ki a kérdőíveket, akik 10-12 évesek voltak. Itt nagyobb 

arányban képviseltették magukat a fiúk.  
 

15. táblázat 

Életkor az adott iskolatípusba történő belépés idején 

Életkor az iskolatípusba 

lépés idején 

Gimnázium 

(Gymnasium) 

Középiskola 

(Mittelschule) 

10-11 év 98% 98% 

12-13 év 2% 2% 

14-15 év 0% 0% 

16-17 év 0% 0% 

Összesen 100% 100% 

Forrás: Saját adatok  
 

A gimnáziumi tanulók az iskola pozitívumai közé sorolták a tanári kart, a teljesíthető 

követelményszintet, a sportolási és csereprogramok lehetőségét. Néhány tanuló ezzel szemben 
túl sok stresszről, nehezen teljesíthető követelményekről számolt be az árnyoldalak között. A 

középiskolás diákok egyharmada a tanárokat, a barátok jelenlétét, a tantárgyakat iskolája 
erősségeként értékelte. Emellett fontos, hogy otthon érzik magukat, kicsi osztályokban tanul-
hatnak, és nagyobb szabadsággal rendelkeznek, mint az általános iskolában. A középiskolába 

történő átlépésnél pozitívan érintette a tanulókat az iskolaépület, és az, hogy egy osztályban 
kevés tanuló van. Nehézségként élték meg a tanulók a bejárást, a régi barátok hiányát, a fe-
gyelmezetlen tanulók jelenlétét, valamint a sok órát. A válaszokból kiderült, hogy ebben az 

iskolatípusban nem annyira a tudásanyag megszerzésének a lehetőségei a fontosak számukra, 
hanem a barátságos, támogató környezet. Voltak tanulók, akik elégedetlenek egyes tanárok-

kal, valamint a barátságtalan, órát zavaró osztálytársakkal. Kritika merült fel még a szakta n-
termekben történő tanulással és a tanórák magas számával kapcsolatban. 

A vizsgálat második csomópontjában az iskolaváltással kapcsolatos attitűdöket töre-

kedtem megragadni. A gimnáziumi iskolatípusba három tanuló kivételével mindenki az álta-
lános iskola után jött. A tanulóknak a megfelelő iskolatípus kiválasztásában a szülők nyújtot-

tak segítséget, döntésüket ezen kívül egyenlő arányban befolyásolták a tanárok és a barátok. 
Kevés tanuló tartotta nehéznek az általános iskolából a gimnáziumba történő átmenetet. A 
középiskolából gimnáziumba váltók sem találták nehéznek az új körülményekhez történő a l-

kalmazkodást, ők láthatólag nagyon elkötelezettek voltak a váltás mellett, számítottak az erő-
sebb követelményrendszerre, így nem élték meg nehézségként az új iskolatípusba történő be-

illeszkedést. A jelenleg középiskolában tanulók többségének az iskolai átmenettel kapcsolat-
ban a szülei segítettek, a többi tanuló  döntését a barátai befolyásolták. Az iskolaváltást két tanu-
ló tartotta nehéznek, mindketten féltek a nehéz követelményrendszertől, az egyik tanuló félel-

mét arra alapozta, hogy Montessori általános iskolába járt.  
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24. ábra 
Az iskolaválasztásban szerepet játszók 

 
Forrás: Saját adatok  

 
Az 5-6. évfolyam orientáló funkcióját jónak tartották a gimnáziumban tanulók. Értéke-

lésük szerint ez segítséget jelentett annak eldöntésében, hogy megfelelő iskolatípust választot-
tak-e. A tanulók tudták, hogy az 5. vagy 6. osztály után lehetőség van az iskolai pályafutás 
korrekciójára. Igaz, hogy a vizsgált tanulócsoport nagy részének nem kellett változtatni isko-

lai pályafutásán. Véleményük szerint ezek az évfolyamok sokat segítettek abban, hogy meg-
szokják a gimnáziumi követelményrendszert, és begyakorolják az eredményre vezető tanulási 

módszereket.  
25. ábra 

Az 5-6. osztály orientáló szerepe fontos a későbbi tanulmányok szempontjából  

 
Forrás: Saját adatok  

 

A vizsgálatba bevont gimnáziumi osztályok tanulóinak 5%-a váltott iskolát, képzési 
típust, pedig csak 3%-uk, ők a középiskolából váltottak, mivel az ottani követelményszintet 
túl alacsonynak találták, illetve továbbtanulási szándékaik megváltoztak. Az iskolatípust váltó 

tanulók közül mindegyik könnyen megtalálta a neki megfelelő iskolatípust. A középiskola 
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tanulói közül kettő eredetileg másik középiskolába jelentkezett, de oda nem vették fel, ők 
problémásnak értékelték az iskolaválasztást szemben a többiekkel. 

 

16. táblázat 
Az eredeti és a jelenlegi iskolatípus közötti kapcsolat 

Az iskolaváltás iránya  
gimnáziumba 

(Gymnasium) 

Középiskolába 

(Mittelschule) 

Általános iskolából  

(Grundschule) 
95% 98% 

Gimnáziumból 2% 0% 

Középiskolából  

(Mittelschule) 
3% 2% 

Egyéb 0% 0% 

Összesen 100% 100% 

Forrás: Saját adatok  
 

A gimnáziumban tanulók egyötöde szerint az általános iskola után leginkább középis-
kolában érdemes a tanulmányokat folytatni, mert ennek az iskolatípusnak az elvégzése után is 
lehet érettségit szerezni, így felsőoktatásban továbbtanulni. Általában a gimnáziumban a ke-

vésbé jól teljesítő tanulók választották a középiskolát, mint az általános iskola után legvon-
zóbb iskolatípust. A tanulók négyötöde viszont úgy gondolta, hogy ez a választás egyértelmű-

en a gimnázium, hiszen innen bármilyen irányba lehet továbbtanulni. A gimnáziumi tanulók 
közül többen megjegyezték a válaszuk mellé, hogy az általános iskola befejezése után bárme-
lyik iskolatípus elvégzése célravezető lehet, ez az egyéntől függ. Ugyanerre a kérdésre a kö-

zépiskolában fordított állásfoglalást kaptam. A tanulók négyötöde választotta a középiskolát, 
indokként azt írták, hogy itt nem kell olyan sokat tanulni, lassabban haladnak, könnyebb, mint 

a többi iskolatípus, és ha valaki akar később is tud váltani. Ez arra utal, hogy a tanulók a ké-
sőbbiekben feltételezhetően élni fognak az átjárhatóság lehetőségével. A megkérdezett tanu-
lók egyötöde választotta a gimnáziumot, mivel ezt az iskolatípust tartják a legjobbnak a jövő-

beni lehetőségek szempontjából. Úgy gondolják, hogy akinek megfelelő a tanulmányi ered-
ménye és elegendő a szorgalma, annak érdemes ezt a képzési utat választani, hiszen innen 
nemcsak a felsőoktatás irányába, hanem a szakképzés irányába is egyenes út vezet a tanulmá-

nyi idő meghosszabbodása nélkül. Figyelemre méltó, hogy Szászországban senki sem jelölt 
meg egyéb iskolatípust, például az egységes iskolát (Gesamtschule).  
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17. táblázat 
Az általános iskola után preferált iskolatípusok  

Általános iskola után 

gimnáziumi 

(Gymnasium)  

válaszadók  

középiskolai 

(Mittelschule)  

válaszadók  

gimnáziumot 

(Gymnasium)  

érdemes végezni 

84% 17% 

középiskolát 

(Mittelschule)  

érdemes végezni 

16% 83% 

egyéb iskolát 

(Gesamtschule)  

érdemes végezni 

0% 0% 

Összesen 100% 100% 

 
Forrás: Saját adatok  

 
Az iskolarendszer átjárhatóságát más szempontból világítják meg a tanulói vélemé-

nyek az egyes iskolatípusokról az érettségi megszerzése és a jövőbeni tervek alapján. A diá-

kok válaszai nagyon megoszlanak azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy melyik évfolyam után 
érdemes gimnáziumba menni, ha valaki általános érettségit akar szerezni.  

Ha valaki az általános érettségi letételét tűzi ki célul, akkor a gimnáziumi tanulók 
többsége szerint a 4. évfolyam után kell a gimnáziumi képzésbe bekapcsolódni. Ugyanakkor a 
tanulók több mint egytizede úgy gondolta, hogy sokkal érdemesebb a 6. évfolyam után válta-

ni, hiszen akkor már érettebben tud gondolkodni a tanuló, és nem csak a szülők döntenek he-
lyette. A tanulók viszonylag kis százaléka látja célravezetőnek a 10. évfolyam utáni váltást, ez 

gyakorlatilag a középiskola elvégzését jelenti, vagyis az alapműveltségi vizsga megszerzését 
(Realschulabschluss), ami a szakképzésben való részvételre, vagy a felső középszinten folyta-
tott tanulmányokra jogosít. A 4. évfolyamtól és a 6. évfolyamtól történő váltást preferálók azt 

hangsúlyozzák, hogy a korábbi váltással van idő megszokni a gimnáziumi követelményrend-
szert, így jó alapokat kapnak a tanulók az érettségire történő felkészülésre. A 10. évfolyam 
utáni váltás esetén a tanulók azonban nem a gimnáziumba történő váltás lehetőségét hangsú-

lyozzák, inkább jobbnak tartják az esti gimnáziumba (Berufliches Gymnasium) történő vál-
tást, de ebben az esetben a 10. évfolyam elvégzése után legalább két évig a szakképzésben 

kell tanulni. A középiskolában tanulók közül kevesen tartották fontosnak a 4. évfolyam után a 
gimnáziumban történő továbbtanulást az érettségi megszerzése céljából. A tanulók majdnem 
fele szerint a 6. évfolyam után érdemes gimnáziumba váltani. Ebből az arányból levonhatjuk 

azt a következtetést, hogy a tanulók a középiskolában történő továbbtanulást nem tek intik 
végleges, kizáró, szelektív döntésnek, hanem az átjárhatóság lehetőségével élve módjuk van a 

magasabb iskolai végzettség megszerzésére. A megkérdezettek majdnem negyede  gondolta 
úgy, hogy ezt a döntést elég a 10. évfolyam elvégzése, az általános középfokú végzettség 
(mittlere Reife) megszerzése után meghozni, hiszen akkor úgyis dönteni kell a szakképzésben 

való továbbtanulás vagy a felső középfok szintjén való továbbhaladás mellett. Az egyéb kate-
góriát választók szerint nem érdemes gimnáziumban tanulmányokat folytatni, hiszen a szak-

képzés rendszerében vertikálisan haladva ugyanazt a végzettséget el lehet érni.  
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18. táblázat 
Hányadik évfolyam után érdemes gimnáziumba menni?  

Ha érettségit szeretnék, 

gimnáziumi  

(Gymnasium) 

tanulók véleménye 

középiskolai 

(Mittelschule)  

tanulók véleménye 

a 4. évfolyam után  

gimnáziumba kell menni 
79% 19% 

a 6. évfolyam után  

gimnáziumba kell menni 
14% 45% 

a 10. évfolyam után kell  

gimnáziumba menni 
3% 23% 

nem tudja/egyéb 3% 13% 

Összesen 100% 100% 

Forrás: Saját adatok 

 
A 20. táblázat adataiból kiolvasható, hogy a középiskolában a tanulók többsége azt 

gondolja, hogy van átjárhatóság az iskolarendszeren belül, és ezt plusz lehetőségként szemlé-

lik. Látható, hogy a tanulók több mint fele a korábbi váltást (4. vagy 6. osztály) preferálja, 
arra a következtetésre juthatunk, hogy úgy gondolják, jó minél előbb a magasabb iskolai vég-

zettséget biztosító képzési rendszerhez csatlakozni, hiszen később nehezebb. Ezt a 6. osztály 
utáni váltást támogató tanulók indokként meg is fogalmazták. A 10. osztály utáni váltás éssze-
rűségét azzal indokolták, hogy erre az életkorra már elég idős a tanuló, hogy megszokja a 

teljesítménycentrikusságot. Másrészt célszerű a már megkezdett iskolát végzettséggel lezárni, 
majd erre építve továbblépni a magasabb végzettség irányába. A választ adó tanulók közül 

néhányan nem tudtak ítéletet alkotni a kérdésről. A véleményt nem alkotók aránya a szászor-
szági mintában jóval kisebb, mint a bajorországiban.  

A vizsgált két iskolatípusban elért tanulmányi eredmények összefüggést mutatnak a 

jövőbeni tervekkel. Iskolai teljesítményét a gimnáziumban tanulók nagy része elég jónak és 
jónak minősítette. A vizsgált osztályokban meglepően magas volt a közepes teljesítményűek 

aránya, a tanulók egynegyede. A felsőoktatásban való továbbtanulás szempontjából a közepes 
tanulmányi eredményt elérők nem rendelkeznek jó esélyekkel. Ez tükröződik majd a jövőbeni 
terveken is. A középiskolában nagyon jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanuló nincs. A 

tanulók fele tartja a tanulmányi munkáját jónak vagy majdnem jónak. Egynegyedük közepes-
nek, a másik egynegyed elégségesnek értékeli a munkáját. Összehasonlítva a gimnáziumi vá-

laszokkal, megállapíthatjuk, hogy a vizsgált középiskolai mintában a tanulmányi eredmény a 
jótól az elégségesig terjed, igazán kiemelkedő képességű és szorgalmú gyerekek itt nem ta-
nulnak. A gimnáziumi tanulók fontosnak tartják a megfelelő teljesítményt a későbbi felsőfokú 

tanulmányok szempontjából.  A gimnáziumi diákok közül, akik meg tudták nevezni a foglal-
kozást, mindegyik diplomás foglalkozást képzel el önmagának, tehát felsőoktatásban szándé-

koznak továbbtanulni. Meglepő, hogy a 11. évfolyamon tanulók közül még sokan nem re n-
delkeznek konkrét elképzeléssel. Szakképzettséget igénylő foglalkozást senki nem jelölt meg. 
Viszonylag magas azoknak az aránya, akik még nem tudtak állást foglalni. Elképzelhető, 

hogy a kevésbé jó eredménnyel rendelkezők majd a szakképzés irányába fognak elmozdulni. 
A tanulók nagyobbik hányada diplomás foglalkozást jelölt meg a tanulmányi teljesítménynek 

megfelelően. Felső középszinten, vagyis a 11. évfolyamon tanulók közül csak azok jelöltek 
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meg felsőfokú végzettséget igénylő munkát, akik a teljesítményüket legalább jó rendűre érté-
kelték. 

A tanulmányi teljesítményüknek megfelelően a középiskolába járó tanulók többsége 

nem diplomás foglalkozást választana. Több mint egynegyedük azonban diplomás foglalko-
zás elérésére törekszik. A viszonylag nagyarányú diplomás foglalkozás megjelölése is meg-

erősíti azt a feltételezést, hogy a gyerekek nem tekintik a középiskolát zsákutcás képzésnek, 
ahonnan a felsőoktatásba ne vezetne út.  
 

19. táblázat 
Szászországi tanulók jövőbeni tervei 

Jövőbeni munka 
gimnáziumi tanulók  

véleménye 

középiskolai tanulók  

(Mittelschule) 

véleménye 

diplomás 62% 28% 

szakképzettséget igénylő  0% 57% 

nem tudja 38% 15% 

Összesen 100% 100% 

Forrás: Saját adatok  
 

Az iskolák közötti átjárhatóság szempontjából nagyon fontos visszautalni arra (25. ábra), 
hogy a tanulók az 5. és 6. évfolyam orientáló funkcióját jónak tartották. Ennek azért van fon-

tos szerepe, mert a 4. osztály után hozott döntés megerősítését vagy korrigálását hivatottak 
segíteni ezek az évfolyamok. A tanulók véleménye szerint jól teljesítik feladatukat az „átme-
neti osztályok”-ban tanító tanárok. Ezt a megállapítást kiegészíti az a vélemény, amelyet a 

tanulók arra a kérdésre adtak, hogy melyik osztály után érdemes gimnáziumba menni, ha va-
laki általános érettségit szeretne. A középiskolában tanulók többsége a 6. osztályt jelölte meg, 
tehát úgy gondolják, hogy az orientáló osztályok segítenek a döntés meghozatalában, hiszen 

ha a tanulók idősebbek, több információval rendelkeznek arról, hogy képesek lesznek-e a ke-
ményebb teljesítményrendszernek megfelelni. A szászországi kérdőíves vizsgálat is megerősí-

ti azt az előfeltevésemet, hogy az iskolaváltás valós lehetőség a vizsgált iskolarendszerben a 
tanulók számára. Nem tekintik véglegesnek az iskolai pályafutás kapcsán hozott (korai) dö n-
tést, hanem lehetőségük van személyiség- és teljesítményfejlődésükhöz igazodó tanulmányo-

kat folytatni a középfokú oktatás ideje alatt. A vizsgálati minta nem igazolta a statisztikai ada-
tokból kirajzolódó képet, mely szerint a tanulók többsége az alacsonyabb képzési szintet biz-

tosító intézmények irányába mozog. A vizsgált középiskolai osztályokba nem történt gimná-
ziumból váltás.  Az iskolai rendszer átjárhatósága nagy valószínűséggel támogatja a középfo-
kú oktatási rendszerben megszerezhető legmagasabb végzettség, az érettségi elérését (21. táb-

lázat, a középiskolában tanulók több mint egynegyede diploma megszerzésére törekszik).  
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8.8. Átjárhatóság az interjúk alapján 

 

8.8.1. Vélemények a szülőkkel készített interjúk alapján 

 

Két szülővel készítettem interjút, akik érintettek voltak az iskolaváltásban. Mindkét 

szülő gyermeke alacsonyabb képzési szintet biztosító intézménybe váltott tanulási nehézségek 
miatt. Ők és gyermekeik ezt nehezen élték meg, kudarcélmény volt számukra, amit egyfajta 
megbélyegzésnek52 gondoltak, így nem volt könnyű őket rábeszélni az interjúra.  

A szülők elmondták, hogy negyedik osztály után minden tanuló a szüleivel dönt arról, 
hogy melyik iskolatípust szeretné a jövőben látogatni, ezt a szándékot ideális esetben megerő-

síti az osztályfőnök javaslata és az érdemjegyeinek az átlaga. Akinek nem éri el az átlaga a 
2,5-t [3,8], az középiskolába megy. Természetesen gimnáziumi ajánlással lehet középiskolába 
menni, ezzel a lehetőséggel akkor élnek a tanulók szülei, ha túl messze laknak a gimnázium-

tól, ha több mint egy órát kellene utazni ahhoz, hogy elérjék. A szülő úgy gondolja, hogy van 
átjárhatóság az iskolarendszeren belül, hiszen a 7. osztályig bármikor lehet váltani a gimnázi-

umba nagyon jó teljesítménnyel, de ez gyakorlatilag nehéz. Évekkel ezelőtt az is probléma 
volt, ha valaki nem jutott el a gimnáziumban az érettségiig, akkor végzettség nélkül hagyta el 
az iskolát, ez inkább izolációt eredményezett.53 Az egyik szülő kihangsúlyozza, hogy ő nem 

ismer olyan tanulót, aki a középiskolából gimnáziumba váltott volna, de létezik átjárhatóság, 
hiszen a statisztika azt mutatja. Azoknak a tanulóknak nagyon nehéz alkalmazkodni a szigo-

rúbb követelményrendszerhez, akik a magasabb képzettséget biztosító intézménytípusba vál-
tanak, a gimnáziumba. 

A másik szülő véleménye szerint az átjárhatóság inkább elviekben létezik, hiszen a 

gyerek jövőjét meghatározza, hogy gimnáziumban vagy középiskolában folytatja a tanulmá-
nyait. Már 10 éves korban érvényesül a szelekció, hiszen a gyerekeket kategorizálják: okosak 
és kevésbé okosak. Tény, hogy van lehetőség a 10. osztály után is az érettségi megszerzésére, 

de az iskolaváltás az ő családjukat nagyon érzékenyen érintette, hiszen a gyermekük a gimná-
zium 6. osztálya után kényszerült középiskolába váltani, mivel olvasási és számolási nehézsé-

geket állapítottak meg nála. A jobb tanulók közé számított az új iskolatípusban, de a csoport-
szellem hatására nem nagyon tanult, vagyis a többi tanuló nem jelentett a tanulás szempontjá-
ból húzóerőt. A másik szülő úgy gondolja, hogy van átjárhatóság az iskolarendszerben „felfe-

lé” és „lefelé” is. Aki a középiskolából vált a gimnáziumba, az magasabb végzettséget szerez. 
Aki fordítva kényszerül haladni,  az a 10. évfolyam utáni végzettség megszerzése után érettsé-

gizhet az esti gimnáziumban (Berufliches Gymnasium/ Abendgymnasium), tehát hosszabb 
úton ugyan, de ugyanazt a végzettséget el lehet érni. Vagyis mindig van arra lehetőség, hogy 
előre lépjen a tanuló a képzési rendszerben, csak akarni kell.  

Összegezve: a megkérdezett szülői vélemények szerint van átjárhatóság az iskolarend-
szeren belül, de ez tapasztalatok alapján inkább lefelé érvényesül. A szülői tapasztalat azt mu-

tatja, hogy ha egy tanuló „lefelé” kényszerül váltani, azt a gyermek és a család is megbélye g-
zésként éli meg. Ilyen jellegű benyomásokat a bajorországi kikérdezésnél nem tapasztaltam.  
Az oktatásban lévő esélyegyenlőségnek szerintük az oktatáshoz való jog és kötelesség a zálo-

ga, ugyanakkor az egyéntől is nagyon függ, hogy hogyan tud élni a biztosított jogokkal és 
lehetőségekkel. 

 
 
 

 

                                                 
52

 Liegmann (2008) hasonló tapasztalatokról számolt be ugyanebben a témában, Észak-Rajna-Veszt fáliában 

tanulókkal készített interjúk kapcsán. 
53

 Lásd még 24. lábjegyzet.  
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8.9. A szászországi eredmények összegzése 

 

Szászországban a kérdőíves vizsgálatot néhány gimnáziumi és középiskolai évfolya-

mon volt lehetőségem elvégezni. Összesen 111 tanulói választ dolgoztam fel, a válaszadók 
között fele- fele arányban voltak lányok és fiúk. A vizsgálat körülményei miatt nem volt le-

hetséges a reprezentatív minta kialakítása. Ha a statisztikai adatokat összehasonlítjuk a kikér-
dezés eredményeivel, a következőket állapíthatjuk meg: A kétosztatú iskolarendszerben a 
gimnázium és a középiskola közötti váltás írható le. Megállapítható, hogy a statisztikai adatok 

alapján az alacsonyabb végzettségi szintet kínáló iskolatípusba gyakoribb a váltások száma, 
mint a magasabb végzettséget kínáló gimnáziumba: 4,7:1.  

Ez az eredmény azért meglepő, mert a középiskolában 6. osztály után még egyszer 
módosíthatnak a tanulók az ajánlások alapján az iskolai pályafutásukon, vagyis a tanulóknak 
lehetőségük nyílik a gimnáziumba történő átlépésre megfelelő tanulmányi teljesítmény esetén. 

Alsó középfokon a gimnáziumok a tanulólétszámuk mintegy 10%-át veszítik el, ez a középis-
kolában 6%-os növekedésként jelentkezik. Azok a tanulók, akik a 6. évfolyam végén gimná-

ziumi ajánlást kapnak, a gimnáziumban nem a 7. évfolyamon folytatják tanulmányaikat, ha-
nem inkább évet ismételnek. Ennek ellenére az osztályismétlések aránya Szászországban az 
össznémet átlaghoz képest feleakkora. A gimnáziumból középiskolába váltó tanulók legna-

gyobb része a 9. évfolyamon lép be ebbe az iskolatípusba. Az iskolai végzettségek tekinteté-
ben Szászországban kevesebben szereznek érettségit (38%), mint az országos átlag, és többen 

fejezik be iskolai pályafutásukat végzettség nélkül.54  
A statisztikai adatok, a kérdőíves vizsgálatok és a szülői interjúk alapján megállapít-

hatjuk, hogy van átjárhatóság az iskolai rendszeren belül. A tanulók és szülők tudnak a jo g-

szabályok garantálta lehetőségekről, és szükség esetén élnek is vele. Előfeltevésemet, ami 
szerint az iskolát váltó tanulók többsége az alacsonyabb képzési szintet biztosító intézmé-
nyekbe áramlik, nem erősítik meg a kérdőíves vizsgálat adatai. A vizsgált mintán úgynevezett 

„lefelé” történő iskolaváltást nem tapasztaltam, ezzel szemben két tanuló váltott középiskolá-
ból gimnáziumba. Eszerint kis mértékben inkább „felfelé” irányuló mozgásról beszélhetünk. 

A negyedik kutatói kérdéshez kapcsolódó előfeltevést a szászországi statisztikai adatok és a 
szülőkkel készített interjúk alátámasztották. A statisztikai adatokból látható, hogy a tanulók az 
általános iskola után inkább gimnáziumban folytatják tanulmányaikat, majd az alsó középfok 

szintjén az alacsonyabb képzettséget biztosító intézményekbe irányuló mozgásról, iskolavá l-
tásról beszélhetünk.  Ennek az oka az, hogy a szülők– a kérdőívekből is kiderül, hogy ők alap-

vetően a döntések inspirálói – általános iskola után inkább gimnáziumba küldik kevésbé szor-
galmas gyermeküket, mivel úgy gondolják, ha nem tudja teljesíteni a gyermek a követelmé-
nyeket „lefelé” lépni könnyebb, mint fordítva (Einsiedler és mts 2008).  Az iskolai rendszer 

átjárhatósága segíti az érettségi elérését, mind az általános, mind pedig a szakközépiskolában 
vagy esti gimnáziumban elvégzett képzésekben, ugyanakkor a statisztikai adatokból az olvas-

ható ki, hogy Szászországban kevesebben szereznek érettségit, mint az országos átlag 
(Bellenberg 2012:174). 

 

9. A magyar közoktatási rendszer 

 

A jelenlegi magyar közoktatás már régóta heves bírálatok, viták tárgya. Fejlődése, fej-
lettsége, jövőképe sokat kritizált. Magyarországon az alapfokú oktatás és nevelés szakasza az 
első évfolyamon kezdődik és a nyolcadik évfolyam végéig tart.  Sokan a háború utáni fejlődés 

egyik fő vívmányának tekintik, ekkor jött létre a kötelező nyolc osztályos általános iskola, 
mások inkább a fejlődés torzulásait, ellentmondásait emelik ki (Forray - Kozma 2011). A 
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nyolc évfolyammal működő általános iskola lefedi a nemzetközi összehasonlításban alkalma-
zott ISCED 1 és ISCED 2 szinteket. A tanulók hatéves korukban kezdik meg tanulmányaikat 
ebben az iskolatípusban és 14 évesek, amikor véget ér alapfokú iskoláztatásuk. Az egységes 

szerkezetű oktatás az esélyegyenlőség szem előtt tartásával biztos ítja a művelődéshez való 
jogot. Magyarországon hagyományosan az általános iskolát befejező továbbtanulókat fogadó 

intézményi szintet tekintik középfokúnak.   
 

9.1. Az alapfokú oktatás hazánkban több mint elemi oktatás 

 

Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza két nagyobb részre tagolódik: az elsőtől a ne-

gyedik évfolyamig tartó alsó tagozatra (ISCED 1), és az ötödik évfolyamtól kezdődő és a 
nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatra (ISCED 2). Ez a szakasz az 1990-es évek 
eleje óta bizonyos mértékben átfedésben működik a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokkal.  

A rendszerváltás után volt kísérlet a tíz évfolyamos általános iskola létrehozására 
(1993.LXXIX: törvény), tehát a közoktatási törvény a tankötelezettségi életkorral megegye-

zően 16 éves korban vonta meg az alapfokú oktatás határát. Ezzel az 1950-es években szovjet 
mintára megteremtett nyolc évfolyamos általános iskolát alakították át. Az említett törvény 
tette lehetővé, hogy a tanulók egy része már tízéves életkorban középiskolába lépjen át, előse-

gítve ezzel a szocialista hagyományokra épülő isko la szerkezeti átalakulása. A jogszabály 
támogatta a hat-és nyolcosztályos gimnáziumok létrejöttét, de tízosztályos általános iskolát a 

törvény alapján mégsem szerveztek.  
A közoktatási törvény 1995-ös módosítása újra nyolc évfolyamosként határozta meg 

az általános iskolát. Az 1993. évi közoktatási törvény 1999. évi módosítása igyekezett régi 

mederbe terelni a szerkezetet érintő folyamatokat, megerősítve a korábbi 8+4-es modellt, eh-
hez illesztve az egyes szakaszhatárokat. Törvényi szinten is megszűnt az egységes, az első 
évfolyamtól a 10. évfolyam végéig tartó felkészítési szakasz. Az alapfokú iskolázottságot nem 

az alapműveltségi vizsga, hanem a 8. évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány 
tanúsítja. Az előbb említett törvénymódosítás így megszüntette a nyolcosztályosnál hosszabb 

általános iskola lehetőségét is. Ezt az is indokolta, hogy az általános iskoláknak közel a fele 
kistelepülésen működő, vagyis 200 tanulónál kevesebbet fogadó intézmény. Problémát jelen-
tett az is, hogy ezek nagy része nem képes a szakos ellátást teljes körűen biztosító felső tago-

zat fenntartására. Az egyre szűkülő állami források miatt gyakorlattá vált az intézmények ösz-
szevonása, ami a minőségi problémák mellett egzisztenciális kérdéseke t is felvetett. Az isko-

lák által kezdeményezett változások többsége abból a kényszerhelyzetből keletkezett, hogy a 
demográfiai apály miatt nagymértékben csökkent a tanulók létszáma, ha az iskola folytatni 
akarta működését, tanulókat kellett szereznie. Napjainkra az iskola korábbi „hatalmi helyzete” 

megszűnt, nem utasítja el a tanulókat, inkább keresi, csábítja őket az intézménybe, új szolgá l-
tatásokat kínál, változtat az iskola szerkezetén is, ha az intézmény fennmaradása ezt kívánja.  

Az iskolai oktatásban való részvétel nem csak jog, hanem kötelezettség is. A tanköte-
lezettség alól nincs felmentésre lehetőség. A gyermek ezt a kötelezettségét iskolába járással 
vagy magántanulóként teljesítheti. A gyermek tanköteles attól a naptári évtől, amelyben au-

gusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, ugyanakkor tankötelessé válhat a szülő kérel-
mére abban a naptári évben, amelyben hatodik életévét december 31-ig betölti a 2011. évi 

köznevelési törvény szerint. Ezzel megszűnt Magyarországon az elmúlt évtizedben jellemző 
késleltetett iskolakezdési gyakorlat, amire a kedvezőtlen munkaerő - piaci viszonyok ösztön-
zőleg hatottak. 

Az általános iskola alsó tagozata, azaz nyugat-európai viszonyok közepette az elemi 
oktatás szakasza a legújabb felmérések alapján sokkal nagyobb figyelmet igényel, hiszen a 

tanulók itt sajátítják el azokat az alapvető ismereteket és készségeket, melyek a későbbiekben 
az önálló tanulás, valamint a társadalmi beilleszkedés képességét meghatározzák. A tapa sz-
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talatok azt mutatják, hogy ezek az ismeretek és készségek különösen a tanulási és kom-
munikációs készségek négy év alatt nem fejleszthetők a kívánt szintre.  

Az alsó középfokú szakaszról, vagyis a mai általános iskola felső tagozatáról úgy vé-

lik, hogy túl korán kezdődik. A tanulás mechanikus és aprólékos információkkal telezsúfolt, a 
programok nem hagynak elég időt és teret a gondolkodásra, a tanult ismeretek megértésére és 

alkalmazására. A tanulóknak egyéni készségeiktől és képességeiktől függetlenül azonos 
ütemben kell haladniuk. Támogatni kell tehát az olyan programok és pedagógiai technikák 
kidolgozását, amelyek az alapoktatás keretein belül segítik a lemaradók felzárkóztatását, illet-

ve lehetőséget adnak a gyorsabb előrehaladásra.  
 

9.2. Az érettségit adó középfokú oktatás Magyarországon 

 
Az érettségire felkészítő általános képzést nyújtó intézmény a gimnázium, ami négy, 

öt, hat és nyolc évfolyamos lehet. Ez a különbség az oktatás tartalmát illetően is nagyban elté-
rő intézményeket jelent.  A középfokú oktatásban résztvevők száma az utóbbi évtizedben kö-

rülbelül 30 000 fővel növekedett. A középfokú oktatáson belül 2007-ben a tanulók megoszlá-
sa az egyes iskolatípusok között a következőképpen alakult: a szakiskolák tanulóinak aránya 
24%, a gimnáziumokban a diákok 36%-a tanul, a szakközépiskolákban pedig 39%-a. 

 
20. táblázat 

Továbbtanulási arányok a középfokú oktatási intézményekben 

Forrás: Fehérvári–Imre–Tomasz (2011) Függelék – 5. Az oktatási rendszer és a tanulói 
továbbhaladás 

A magyar diákok a nemzetközileg alsó középfokúnak nevezett szintet többnyire az á l-
talános iskolában végzik el, mint már említettem. A középfokú nevelés-oktatás szakasza ná-
lunk klasszikus értelemben a 9. évfolyamon kezdődik, de a rendszerváltás óta megjelent sze r-

kezetváltó gimnáziumokban55 5. vagy 7. évfolyamon kezdődhet. A magyar iskolarendszerben 
sajátos módon a szelektív és az integratív típusú kétciklusú képzés egyszerre van jelen a sze r-

kezetváltó és a hagyományos 8+4 osztályos gimnáziumokkal, ugyanakkor a két modell 
együttélése egyáltalán nem tekinthető problémamentesnek. A rendszerváltás óta az általános 
iskolából először a 4. osztály elvégzése után léphet át a tanuló a nyolcosztályos gimnázium 5. 

osztályába. A következő lehetőség a 6. évfolyam elvégzése után adódik, akkor a hatosztályos 
gimnáziumban folytathatja tanulmányait a tanuló. Ezekkel a lehetőségekkel a magyar iskola-

rendszer színesebb lett, jobban kielégíti az egyéni igényeket. Magasabb szintű oktatásra, te-
hetségfejlesztésre nyílik lehetőség. Emellett vannak ennek hátrányai is az általános iskolák 
szempontjából. E rendszer alapján az 5. évfolyamtól az általános iskola mellett párhuzamosan 

működik a gimnázium is. Ez az általános iskoláknál létszámcsökkenést, színvonalbeli hanya t-
lást okoz, hiszen a legtehetségesebb tanulók hagyják el. A kistelepüléseken élőkre is hátrá-

nyosan hat, mert a gimnáziumba járás lehetőségei elsősorban a városokban adottak. Részben a 
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négyosztályos gimnázium is kedvezőtlenebb helyzetbe került, hiszen a tehetséges, aktív tanu-
lók általában már a nyolc-vagy hatosztályos tagozatok tanulói.  

A szerkezetváltó gimnáziumokba legnagyobb arányban a fővárosból (31%), legkisebb 

arányban pedig a falusi iskolákból (18%) jelentkeztek. Ez azzal magyarázható, hogy ilyen 
fiatal korban még nagy szerepet játszik az, hogy milyen messze van az adott iskola. Nap-

jainkban az tapasztalható, hogy a szerkezetváltó gimnáziumokban továbbtanulók aránya az 
összes gimnáziumi továbbtanuló arányához képest csökken.  

A gimnázium célja elsősorban a felsőoktatásra való felkészítés, illetve a munkaerő-

piaci utánpótlás biztosítása, és a munkanélkülivé válás késleltetése is. Megállapítható, hogy 
mind a magyar, mind a német gimnáziumok célja és feladatköre azonos.  

A magyar közoktatásban a hagyományok alapján jelenleg is a legfontosabb vizsga az 
érettségi. A középiskola tömegessé válásával a korosztály egyre nagyobb hányada szerezte 
meg és szerzi meg az érettségit. Ez tette elkerülhetetlenné az érettségi vizsga tartalmának és 

funkciójának a felülvizsgálatát. A 2005-től bevezetésre került standard kétszintű érettségi le-
hetőséget ad arra, hogy a diák az egyes tárgyakból különböző szinten érettségizzen. Ma-

gyarországon az érettségi vizsga 2005 óta jogosít felsőfokú intézményekbe való felvételre, 
ami megfelel a nyugat-európai gyakorlatnak. A felsőoktatási intézmény maga dönti el, hogy 
milyen szintű érettségit kér a felvételizőtől. Az igényekhez igazodva a középiskola a tanulókat 

csak azokból a tantárgyakból ösztönzi a tananyag emelt szintű elsajátítására, amelyek a felső-
oktatás vagy az érettségi utáni szakképzés igényeihez kapcsolódnak. Ugyanakkor azokból a 

tantárgyakból, amelyek nem tartoznak a továbbtanulás szakirányához, illetve azoknak tanu-
lóknak, akik nem szándékoznak továbbtanulni, elegendő a normál követelményszint teljesíté-
se. Ezzel nem az a szándék, hogy a tanulók bizonyos csoportjai a középszintű, míg mások az 

emelt szintű érettségit célozzák meg, hanem az, hogy minél többen érdeklődésüknek és felké-
szültségüknek megfelelően választhassanak, hogy a középiskolai oktatás záró szakaszában 
mely tantárgyakat milyen szinten kívánják tanulni. Ennek a következménye az, hogy a közép 

vagy emelt szinten letehető érettségi vizsga erősen differenciálja a középiskolán belüli tanulói 
utakat a 11-12. évfolyamokon.  

A magyarországi középfokú oktatás jellemzésénél érinteni kell a szakképzést is, mivel 
nem beszélhetünk olyan éles elkülönülésről az általános képzés t nyújtó középfokú intéz-
mények és a szakképzést adó intézmények esetén, mint Németországban. A szakközépiskolák 

szakmai érettségire előkészítő és egyben szakmai képzést nyújtó négy évfolyamos iskolatípu-
sok, a szakképzési törvény a szakképzés intézményei közé sorolja őket.56 Felkészítenek a 

szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, valamint a munkába állásra, azaz képezhetnek közép-
fokú műszaki szakembereket (technikusokat), valamint a szolgáltató szféra középszintű állá-
sait betöltő dolgozókat és szakmunkásokat. Átalakultak a szakközépiskolák iránti követelmé-

nyek is. A tudományos és technikai változások, valamint a gazdasági szerkezet átalakulása a 
korábbinál műveltebb és szélesebb szakmai ismeretekkel rendelkező munkaerőt igényelnek. 

Ugyanakkor a szakközépiskola tanulói között növekszik azok aránya, akik felső fokon szán-
dékoznak tovább tanulni. Ez a kettős igény azt követeli meg, hogy a szakkö zépiskolákban az 
alapozó ismeretek tanítása erősödjön, másrészt a specializált szakképzés helyét egy szélesebb 

profilú szakirányú oktatás foglalja el. A szakközépiskolák 13. évfolyamán érettségihez kötött 
szakmai képzettséget lehet szerezni, a szakmai érettségivel nem rendelkezők a 13-14. évfo-

lyamon szerezhetnek meg bizonyos szakmai végzettségeket.  
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9.3. A szakiskolák  

 
A magyarországi szakképzésen belül nagy horderejű változások mentek végbe a meg-

változott igények következtében, aminek hátterében a lezajlott gazdasági válság és a demo-
gráfiai hullámvölgy egyaránt szerepet játszott. A kilencvenes évek elejétől kezdett rohamos 

gyorsasággal fejlődni a különböző előképzettségre épülő és különböző szintű képesítéseket 
adó szakképzési szektor. A szakképzés funkciója és az oktatási rendszeren belül elfoglalt he-
lye megváltozott, a törvényi szabályozás csak követte azokat a folyamatokat, amelyeket a 

megváltozott munkaerő-piaci kereslet indukált a rendszerben. Magyarországon az elmúlt évti-
zedben a kötött iskolázási pályák feloldása, az általános középfokú oktatás jelentős arányú 

kiszélesítése és a szakmai képzés középfokra, illetve középfok utánra illesztését preferálták. E 
folyamat része volt a hagyományos hároméves szakmunkásképzés megszűnése, aminek he-
lyét a négyéves szakiskola vette át.  

Sokan úgy vélekednek, hogy az iskolarendszer szelektivitása Magyarországon főként a 
szakiskolához kapcsolható. Ennek az oka az, hogy az érettségit adó programok expanziója 

korlátok közé szorította a szakiskolai képzést, így ez az iskolatípus a tanulási és magatartási 
problémákkal küzdő, máshova fel nem vehető tanulók iskolatípusává vált, ami egyébként nem 
képes megfelelően képzett munkaerőt kibocsátani (Imre–Györgyi 2006:138). A 2011-es köz-

nevelési törvény értelmében újra visszaállították a 3 éves szakképzést. A szakiskola három 
évfolyamán közismereti képzés, és szakmai elméleti, illetve gyakorlati oktatás folyik, vala-

mint a szakmai vizsgára történő felkészítés zajlik. A szakiskolai végzettség OKJ-ban (Orszá-
gos Képzési Jegyzék) meghatározottak szerint államilag elismert szakmai végzettség.   

 

9.4. Magyarország oktatási mutatói 

 

Magyarországon nem készülnek az országon belüli iskolarendszerről megbízható, 

rendszert értékelő eredmények. Az iskolák teljesítményének értékeléséhez használt kritériu-
mok indokolatlanul rövid időhorizontú információkat vesznek alapul (Kertesi 2008). 

Magyarországon a középiskolai munkát a felsőoktatási felvételi vizsgák mutatószáma-
ival és a nagy tömegeket megmozgató országos középiskolai versenyek eredményeivel je l-
lemzik (Neuwirth 2005). Ez utóbbiról az utolsó ilyen összesítés hat évvel ezelőtt történt, az 

adatok frissítésére nem mutatkozott igény. Mivel ezek az adatok az átjárhatóság összehasonlí-
tása szempontjából nem teljesen relevánsak, ezekre nem térek ki.  

Magyarországon az oktatással való elégedettség közepes, más közszolgáltatásokhoz 
(például munkalehetőségekhez, közlekedési lehetőségekhez) képest romlott. A 2009-es ada-
tok alapján akinek volt tankötelezett korú gyermeke, az elégedettebb volt a közoktatással, 

mint az, aki nem volt érintett. A válaszokat befolyásolták a megkérdezettek pártpreferenciái 
is, a kormányzó párt szimpatizánsai pozitívabb véleményt adtak. Az oktatás színvonala a vá-

laszadók szerint gyengébb az elmúlt 8-10 évvel ezelőtti eredményekhez képest (Balázs- 
Mártonfi 2011). 

Az oktatási rendszerekről nemzetközi szinten gyűjtött adatok tágabb kontextusba he-

lyezik a Magyarország által elért eredményeket.  Az oktatási indikátorok az oktatási rendszer 
állapotáról szolgáltatnak információt, mérhetők, ezáltal az oktatásügyi folyamatok jellemzői 

térben és időben összehasonlíthatók (Imre 2005). 
A vizsgált tartományokkal történő összehasonlítás szempontjából a nemzetközi méré-

sek a mérvadóak. Ezek közül a PISA eredményeit veszem figyelembe. A szövegértés terüle-

tén a 2009-es adatok szerint57 az addigi, átlagosnál gyengébb eredményt sikerült átlagosra 

                                                 
57

 A dolgozat kéziratának lezáru lása után kerültek nyilvánosságra a legutóbbi PISA -felmérés (PISA 2012) leg-

frissebb eredményei. Az ú jabb adatok szerint romlottak az eredmények, a 2012 -es vizsgálaton szerzett pont-
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javítani. A matematika és természettudományok területén a magyar eredmény átlagossá vált. 
A PISA-mérések alapján Magyarország az OECD országok középső harmadához tartozik. Az 
utóbbi évtizedben a szövegértési eredmények javultak, ez köszönhető a kompetenciamérések 

bevezetésének, a kompetencia alapú programcsomagok fejlesztésének és terjesztésének. A 
közoktatás világán kívül a társadalmi változások is hatással lehetnek a 15 évesek szövegértési 

képességeire. A PISA-felmérés eredményei alapján Magyarország a térség országai között 
elfogadható pozíciót foglal el, azonban az összehasonlító vizsgálatba bevont német tartomá-
nyoknál jóval gyengébb eredményt mondhat magáénak.  

 
9.5. Az átjárhatóság jogi szabályozása hazánkban 

 
Magyarországon nincs hagyománya az iskolák közötti átjárhatóság jogi szabályozásá-

nak. Ez valószínűleg abból ered, hogy a 20. században egy bemerevült iskolastruktúra alakult 

ki hazánkban. Három iskolai karrier egymás mellettisége jött létre az 1940-es évek előtt, 
amely nélkülözte az iskolaváltás lehetőségét (Nagy 2002). A rendszer merevsége erősödött 

meg a szocializmus idején is.  Aztán a rendszerváltás utáni évtizedekben Magyarország a kül-
sőleg és belsőleg tagolt iskolaszerkezet irányába sodródott. A külső tagoltságot a párhuzamos 
intézmények egymás mellett élése jelenti (nyolcosztályos általános iskola, négy-hat nyolcosz-

tályos gimnázium, szakközépiskolák, szakképző iskolák). A belső tagoltságot pedig sokszor 
az egyes iskolák közötti átjárhatatlan különbségek okozzák, okozták (Szebenyi 1997).   

Az 1993-as közoktatási törvény szövege szerint is adott volt az átjárás lehetősége 
egyik iskolatípusból a másikba (a paragrafus megengedő fogalmazása - „folytathatja tanulmá-
nyait”- erre utal), csak a hogyanra (milyen feltételekkel) nem kaptunk választ: „28.§ (8) A 

gimnázium tanulója- az átvételre és a felvételre vonatkozó rendelkezések szerint (42.§,46. §, 
66-67. §)- folytathatja tanulmányait az általános iskola, másik gimnázium, szakközépiskola, 
szakiskola megfelelő évfolyamán. 29. § (7) A szakközépiskola tanulója - az átvételre és a fel-

vételre vonatkozó rendelkezések szerint (42.§,46. §, 66-67. §)- folytathatja tanulmányait má-
sik szakközépiskola, gimnázium, szakiskola megfelelő évfolyamán. 66. § (1) A tanuló (ma-

gántanuló) az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel 
útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvé-
telről az iskola igazgatója dönt a 42. § (1)–(2) bekezdésében és a 46-47. §-ban meghatározot-

tak alapján.” 
A belső tagoltság megszüntetésére történtek kísérletek, 1996-ban tervezték az alapmű-

veltségi vizsga bevezetését. A közoktatási törvény 1996-os módosítása szerint az alapművelt-
ségi vizsga állami vizsga lett volna, amit országosan egységes vizsgakövetelmények 58 szerint 
kellett volna megtartani, s a követelményei a Nemzeti Alaptantervre épültek volna a tervek 

szerint. Az alapműveltségi vizsga alapján kiállított bizonyítvány az általános műveltséget 
megalapozó ismeretek, készségek, képességek elsajátítását tanúsította volna, valamint biztosí-

totta volna az intézmények közötti átjárhatóságot, mint Nyugat- Európa legtöbb államában 
(Farkas 2004.). A vizsga letételéről kiállított bizonyítvány a szakképzésbe való bekapcsoló-
dásra, valamint munkakör betöltésére jogosított volna. 59 Az alapműveltségi vizsgával kapcso-

latos fenntartások nem a vizsga megjelenési formájával, hanem a törvényi szabályozással vo l-
tak kapcsolatosak. Az ellenzők úgy gondolták, hogy nem lehet kimeneti szabályozó ott, ahol 

nincs tényleges szakaszhatár az oktatásban, és várhatóan nem is lesz, mert a 10+2-es szerke-

                                                                                                                                                         
számok nem érik el az OECD át lagot sem a szövegértés, sem pedig a matemat ika területén. Ezek a kevésbé jó 

eredmények a dolgozatban közölt megállap ítások relevanciáját nem befolyásolják.  
58

 A Szegedi Alapműveltségi Vizsgaközpont Nagy József vezetésével állította össze az egyes tantárgyak köve-

telményeit összefoglaló anyagokat, amelyeket a Mozaik Kiadó 1999 -ben és 2000-ben tízkötetes tankönyvsorozat 

formájában adott ki.  
59

 1996. évi LXII. törvény 9§ (1), (3), (7)  
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zeti modell támogatottsága alacsony (Vágó 1997). A másik érv ellene az volt, hogy az oktatá-
si kormányzat tervezte a tankötelezettségi korhatár 18 évre emelését. A közoktatási törvény 
2006 szeptemberében életbelépő módosításával az alapműveltségi vizsga kikerült a jogsza-

bály szövegéből.60 
Az átjárhatóság elvének kimondása mellett, a jelenleg érvényes szabályozásban sem ta-

lálunk sok konkrétumot. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről meghatározza az 
oktatási rendszerben a nevelő és oktató munka szakaszait, kimondja az átjárhatóság jogát.  A 
3.§ (10) szerint „Az iskolarendszer átjárható, így a fogadó intézménynek az e törvényben foglalt 

keretek között megállapított követelményei alapján más iskolába vagy iskolatípusba akár tanév 
közben is át lehet lépni.” Ezt egészíti ki az „5. § (3) Az egyes iskolai évfolyamok tananyag és 

követelményei egymásra épülnek. A szakiskolában és szakközépiskolában a középfokú nevelés-
oktatás és az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza párhuza-
mosan folyhat. (4) Az iskolai nevelés – oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatósá-

got a Nemzeti alaptanterv biztosítja, amely meghatározza az elsajátítandó műveltségtartalmat, 
valamint kötelező rendelkezéseket állapít meg az oktatásszervezés körében.” A szakképzettség-

gel rendelkező tanuló számára nyitott az érettségi megszerzésének lehetősége, tehát a tanulói 
utakban biztosított a horizontális irányból történő vertikális mozgás is: „13. § a szakmai vizsga 
letételét követően a tanuló két év alatt középiskolában készülhet fel az érettségi vizsgára.” 

A kimenet szempontjából a vizsgarendszer bír szabályozó erővel. Ennek részét képezte 
az eredeti elképzelések szerint az előbb említett alapműveltségi vizsga.  A 10. évfolyam végére 

tervezett vizsga, amely fontos iskolai végbizonyítványt ad a vizsgált tartományokban. A beve-
zetését elvetették, így 2006-ban kikerült a szabályozásból. Ezután a vizsgarendszer legmeghatá-
rozóbb eleme az új érettségi vizsga lett. Az egységes, kétszintű, standardizált vizsga a tömege-

sedő, egyre nagyobb heterogenitást mutató tanulónépesség középfokon elért tanulmányi ered-
ményeinek a kimeneti szabályozását hivatott megvalósítani. A helyzetet bonyolítja, hogy a 
szakiskolai végzettséget középfokú végzettségnek jelöli a törvény (2011. évi CLXXVII. szak-

képzésről szóló törvény 36§) ugyanúgy, mint az érettségit, bár nem egyenértékű vele. 
 

9.6. Iskolatípusok és iskolaváltók a statisztikai adatok tükrében 

 

Magyarországon az iskolaváltókról statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre. A 

problémakör szempontjából releváns adatok közül oktatási statisztikában az általános iskola 
utáni továbbtanulást (23. táblázat) tartják számon. Emellett közvélemény kutatások vannak ar-

ról, hogy melyik iskolában érdemes a tanulmányokat folytatni az általános iskola után. A közép-
fokon történő továbbtanulás során az iskolatípust illetően a válaszadók legnagyobb számban a 
szakközépiskolát javasolták (43%). A gimnáziumot és a szakiskolát a megkérdezettek 20-20%-

a tartja a legértékesebb oktatási programnak. Szintén oktatásügyi közvélemény kutatások arról 
szolgálnak adatokkal, hogy hány éves korban a legideálisabb a tanulóknak elkezdeni a középis-

kolát.  A 24. táblázat adatai mutatják, hogy legtöbben a 8. osztály utáni középiskolai kezdést 
preferálják Magyarországon, de sokan támogatják a 6. osztály után is a középiskolába történő 
átlépést.  
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21. táblázat 
A lakosság véleményének megoszlása a középfokú iskolába lépés ideális időpontjáról  

a válaszadók iskolai végzettsége szerint 

Ideális időpont 
Válaszok 

aránya 

10-11 éves korban, 4. után 5,8% 

12-13 éves korban, 6. után 28,0% 

14-15 éves korban, 8. után 52,1% 

18 éves koráig járjon egy iskolába  6,8% 

Nem tudja 5,3% 

Forrás: Saját szerkesztés Fehérvári–Imre–Tomasz (2011) Függelék – 5. Az oktatási rend-

szer és a tanulói továbbhaladás alapján 
Mivel Magyarországon a programok közti mozgást oktatási statisztika nem rögzíti, 

ezekről kutatások alapján adhatók becslések. Saját adatokon alapuló becslések szerint a gim-
náziumi tanulók 10-11%-a vált iskolát a középiskolai pályafutása során.61 Az iskolatípus vál-
tás ennél is kevesebb tanulót érint, 3-4%-ot, ők általában szakközépiskolába váltanak. Becslé-

semet erősítik a Jelentés a magyar közoktatásról 2006 című kötetben közölt adatok, miszerint 
a középfokú oktatás első évfolyamain a tényleges és elvárt tanulói teljesítmény alapján a tanu-
lók körülbelül 10%-a vált a programok között (Imre–Györgyi 2006:153). A középfokú okta-

tásból kilépők közül sokan később is részt vesznek rövidebb-hosszabb ideig tartó képzéseken, 
akár a felsőfokú oktatás előtt.  Jelentősebb mozgás figyelhető meg a szakiskolai és szakközép-

iskolai programok között a 9.-10. évfolyamon elsősorban a vegyes profilú intézményekben, 
amelyek mindkét programot kínálják. Az oktatási rendszerből kirostálódók számára második 
esélyt jelent az iskolarendszerű felnőttoktatás, ez azonban napjainkra erősen beszűkült.  

 
9.7. A magyarországi kérdőíves vizsgálat körülményei 

 

Magyarországon az iskolai rendszer átjárhatóságával kapcsola tos reprezentatív felmérés 
nem készült. Az általam végzett kvalitatív vizsgálatot Vas megyében és Győr-Sopron megyében 

készítettem el. A minta kiválasztása ebben az esetben is a rétegzett kényelmi mintavétel straté-
giájával történt.62 A kiválasztás szempontja az volt, hogy mindhárom középiskolai típus megta-

lálható legyen a kiválasztott helyen: gimnázium, szakközépiskola, szakiskola. Így az adott tele-
pülésen nem lehetnek földrajzi nehézségei az iskolaváltásnak a tanulók szempontjából. A kivá-
lasztás másik szempontja az volt, hogy a felmérésben szereplő intézmények között legyenek  

kisvárosi intézmények és megyeszékhelyen lévők is. A gimnáziumban végzett felmérés tarta l-
maz hatosztályos és nyolcosztályos képzésben részesülő tanulói véleményeket is. 
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 Lásd: 9. sz. Melléklet: Iskolaváltások gyakorisága (saját felmérések)  
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 Vö.: 7.7.1. fejezet  
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22. táblázat 
A magyarországi vizsgálati minta  

Tanulói kérdőív Interjúk  
Összesen 

gimnázium szakközépiskola szakiskola  tanulókkal tanárokkal 

112 63 21  6 4 206  

 

9.7.1. A feldolgozás módszere 

 

A kérdőívek feldolgozását az szerint a szisztéma szerint végeztem, ahogy a bajororszá-
giakat és a szászországiakat. A felmérésben részt vevő iskolák és osztályok kódot kaptak ano-

nimitásuk érdekében. Fontos volt, hogy az egyes iskolatípusok elkülönüljenek egymástól az 
összehasonlíthatóság érdekében. Mivel Magyarországon a középfokú képzés keretein belül nem 
különül el egymástól élesen a szakképzés és az általános képzés, ezért együtt volt értelme vizs-

gálnom az iskolatípusokat az átjárhatóság szempontjából. Emellett néhány, a németországi tar-
tományoknál relevánsnak tartott kérdést el kelle tt hagynom vagy át kellett fogalmaznom. Ilyen 

volt például az 5–6. osztály orientáló funkciójára vonatkozó kérdés, hiszen ilyenről Magyaror-
szágon nem beszélhetünk,valamint az érettségi megszerzésének kérdését másképp kellet meg-
közelítenem, hiszen nálunk az érettségit adó iskolatípusok standard érettségit adnak, tehát nem 

beszélhetünk általános érettségiről és szakérettségiről. Az érettségi legközvetlenebb elérési 
módjára vonatkozó kérdést is más módon kellett megfogalmaznom. A kapott válaszokból 

ugyanúgy, mint a vizsgált tartományok esetén kontingencia táblázatokat készítettem (9. sz. mel-
léklet). A kapott válaszokat a már az előző fejezetekben ismertetett tematikai egységekbe soro l-
tam. Az első megragadott csomópontban a magyarországi kérdőíves kikérdezés esetén is a 

vizsgálatba bevont iskolatípusok és az osztályok tanulóinak számbeli, nemi és életkori bemuta-
tása történik. Majd az adott iskolai környezet pozitívumainak és negatívumainak tanulói szem-

szögből történő megítélésének a leírása következik. Az elemzés második tematikai egységében 
az iskolai átmenettel és iskolaváltással kapcsolatos attitűdöket, okokat és tapasztalatokat tekin-
tem át. A harmadik részben összehasonlítottam a tanulói véleményeket az egyes iskolatípusok-

ról az érettségi elérésének lehetősége és a jövőbeni tervek szempontjából. Az interjúk feldolgo-
zása ugyanolyan módszerrel történt, mint a Bajorországban készítettek esetében. Egy csoportba 

gyűjtöttem az azonos kérdésekre adott válaszokat, és ebből összefüggő szöveget formáltam. A 
kérdőívek és az interjúk azonos feldolgozási módja tette lehetővé az összehasonlítások és kö-
vetkeztetések megtételét az iskolai rendszeren belüli átjárhatóság és az inklúzió kérdéséről a 

vizsgált területek esetében.  
 

9.7. 2. A magyarországi középiskolákban végzett kérdőíves vizsgálat eredményei 

 
Magyarországon a kérdőíveket összesen 112 gimnáziumi tanuló  töltötte ki. A szerkezet-

váltó gimnáziumok is képviseltették magukat a válaszadók között. A megkérdezett tanulók egy 
része négy osztályos gimnáziumba, másik része hatosztályos gimnáziumba, valamivel több, 

mint egytizedük pedig nyolcosztályos gimnáziumba jár. A vizsgálatba bevont szakközépisko-
lákban 63 tanuló töltötte ki a kérdőíveket. Két osztály kisvárosi iskolába járt, egy osztá ly me-
gyeszékhely „keresett” szakközépiskolai osztályába. A kérdőívet huszonegy 11. és 12. osztá-

lyos kisvárosi szakiskolai tanuló töltötte ki az átjárhatóság vizsgálatával kapcsolatban. Itt a ta-
nulók kis létszámú 12-16 fős osztályokban tanulnak, ennek fő oka a képzés ideje alatti lemor-
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zsolódás. A tanulók 95%-a az általános iskola után került az iskolába, néhányan érkeztek 
szakközépiskolából.  

 Az iskola elkezdésének az időszaka a gimnáziumi osztályokban 10-11 és 14-15 éves 

kor között változik az iskolatípusnak megfelelően. A szakképzésben tanulók többsége a 8. osz-
tály elvégzése után került az iskolatípusba. A vizsgált osztályokban felülreprezentált volt a lá-

nyok aránya. Ez a jellemző a szakközépiskolai és szakiskolai osztályokban a tanult szakmacso-
porttal mutat összefüggést. Az iskolai környezet megítélésével kapcsolatban hasonló felsorolá-
sokkal találkozhatunk, mint a bajor és szász felmérésekben. A gimnáziumban tanulók nagyobb 

arányban emelték ki pozitívumként a tanári gárdát, az új tantárgyak érdekességét, valamint a 
követelményeket, az oktatás színvonalát, az iskola felszereltségét, mint az egyéb iskolatípusok-

ban tanulók. A nehézségek között néhány tanuló a túl magas követelményeket említette a gim-
náziumi osztályokban. Emellett a bejárás nehézsége, a nagy iskolaépületben történő eligazodás 
jelentett problémákat, hasonlóan a bajor felméréshez. A szakközépiskolai tanulók az iskolatípus 

pozitívumai között említették a tanári kart, a tanult tantárgyakat, valamint az isko la közelségét. 
Az árnyoldalak között az új tantárgyak és a régi barátok hiánya fogalmazódott meg. A szakisko-

lai tanulók az iskola pozitívumai között a tanműhelyt és a gyakorlati hely lehetőségét emelték 
ki. A zavaró tényezők és nehézségek között a tanulók a rosszmagatartású tanulókat említették- 
hasonló nyilatkozattal a szász felmérésben a középiskolába járó tanulóknál találkozhattunk. A 

követelményrendszerhez, az új tanárokhoz való hozzászokást is problémaként élték meg töb-
ben. 

A második egységként a tanulók iskolai átmenettel és iskolaváltással kapcsolatos atti-
tűdjeit tekintem át. A tanulók nagy részének nem okozott problémát a számára megfelelő isko-
latípus kiválasztása. Az iskolatípus kiválasztását mind az általános iskola után, mind később 

szülői segítség kíséri (26. ábra). A tanárok és barátok befolyása kevésbé döntő. A szakiskolai 
tanulók közül legtöbben azért választották az adott iskolát, mert a baráti kör is idejött. Prob-
lémák nélkül ki tudták választani az iskolát, szinte mindenkinek a választását a szülei segíte t-

ték. 
26. ábra  

Az iskolaváltásban szerepet játszók  

 

Forrás: Saját adatok 

 
Összességében könnyűnek ítélték a különböző iskolatípusok tanulói az új iskolába tör-

ténő beilleszkedést az általános iskola után. Az iskola megszokása a tanulás szempontjából a 

hatosztályos gimnáziumot látogatók számára volt a legkönnyebb. A legnehezebben a kisvá-
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rosi négyosztályos gimnázium tanulói szokták meg az új környezetet és követelményrend-
szert, ez a tanulók kétharmadának jelentett nehézséget. A szakközépiskolában tanulók eseté-
ben az iskolatípusba történő beilleszkedés a többség számára könnyű volt. Ha összehasonlít-

juk a válaszokat a kisvárosi és megyeszékhelyi adatokkal, azt tapasztaljuk, hogy a kisvárosi, 
gyengébb teljesítménnyel rendelkező tanulóknak volt nehezebb a középiskolai követelmény-

rendszerhez alkalmazkodni. Azoknak a tanulóknak, akik később váltottak iskolát vagy iskolatí-
pust, a beilleszkedés és alkalmazkodás nem okozott nehézséget. 

A gimnáziumi osztályokba a tanulók 96%-a közvetlenül az általános iskola után érke-

zett. Ebből következően csak néhány tanuló esett át iskolaváltáson. Az iskolát váltó tanulók 
fele nem váltott iskolatípust, hanem egy másik gimnáziumból érkezett.  A váltás okaként ezek 

a tanulók a költözést jelölték meg. Emellett 2 tanuló váltott iskolatípust, ők szakközépiskolá-
ból érkeztek, mivel az előző iskola túl könnyűnek bizonyult számukra, így erősebb iskolába, 
iskolatípusba jöttek. A szakközépiskolai osztályokban iskolaváltás a kisvárosi osztályokban 

történt, a felvételit megkövetelő, specializációs, „keresett” szakközépiskolai osztályban nem. 
A kisvárosi szakközépiskolai osztályokban a tanulók majdnem egynegyede változtatott kö-

zépiskolai pályafutásán. A legtöbb iskolaváltót Magyarországon ebben az iskolatípusban ta-
lálhatjuk. Ennek az oka az, hogy a szakközépiskola egy „köztes” iskolatípus a gimnázium és 
szakiskola között. Azok a diákok, akiknek a gimnáziumi követelményrendszer túl nehéznek 

bizonyul, szívesen váltanak ebbe az iskolatípusba, hiszen az érettségi itt is megszerezhető.  A 
váltás okaként a követelményrendszer eltéréseit jelölték meg a tanulók, mint már utaltam rá. 

Az iskolaváltással élő tanulók több mint a fele a korábbi iskolában tapasztalt túl magas köve-
telmények miatt váltott. Ezek a tanulók gimnáziumi képzésből érkeztek a szakközépiskolába. 
A szakiskolából jött tanulók azért váltottak a szakközépiskolai képzési formába, mert érettsé-

git szeretnének szerezni. Ők kénytelenek vállalni az osztályismétléssel járó többletidőt. A 
tanulók másik része a baráti kör miatt vagy egy másik város kollégiumába történő beilleszke-
dési nehézségek miatt jött vissza a kisvárosi szakközépiskolába. Abban a szakközépiskolai 

osztályban, ahova általános iskola után bizonyos teljesítmény elérése esetén lehetett bekerül-
ni, nem találhatók iskolaváltók. 

 
23. táblázat 

Az eredeti és jelenlegi iskolatípus közötti kapcsolat 

Az iskolaváltás iránya  Gimnáziumba 
Szakközép- 

iskolába 
Szakiskolába 

Általános iskolából 96% 78% 95% 

Gimnáziumból 3% 10% 0% 

Szakközépiskolából  2% 6% 5% 

Szakiskolából 0% 6% 0% 

Összesen 100% 100% 100% 

Forrás: Saját adatok  

 

Arra a kérdésre, hogy melyik iskolatípust érdemes az általános iskola után elvégezni, a 
gimnáziumi tanulók 92%-a a gimnáziumot jelölte meg. Ennek az oka az, hogy a diákok elé-

gedettek a választott iskolatípussal, terveiknek megfelelően alakul a tanulmányi pályafutásuk. 
A gimnáziumi képzés és az így megszerezhető érettségi biztosítja számukra a lehetőségek 

legszélesebb palettáját. A gimnáziumban tanulók kevesebb mint egytizede gondolta a szakkö-
zépiskolát a legelőnyösebb választási formának. Azok a tanulók, akik ilyen jellegű választ 
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adtak, úgy látszik, hogy csalódtak a gimnáziumi képzésben, általában nehezebben teljesítik a 
követelményrendszert. Ennek következtében ezek a tanulók egy időre lemondanak a felső 
oktatási intézményekbe irányuló továbbtanulási szándékaikról, úgy gondolják, hasznosabb 

szakközépiskolában tanulni, hiszen az ad egy alapozó szakmai képzést és egyben érettségit is. 
Ugyanakkor az ilyen tanulók a felsőoktatási tanulmányok lehetőségéből sem zárják ki magu-

kat a szakközépiskola elvégzése után. Egy válasz alapján szakiskolában a legérdemesebb a 
tanulmányokat általános iskola után folytatni. Ez a megállapítás kilóg a sorból, éppen a legke-
resettebb gimnáziumból érkezett. A válaszadó nehézségekkel küzd a tanulás területén, még-

sem él a váltás lehetőségével, mivel a jelenlegi iskolája földrajzilag közel van az otthonához.  
A szakközépiskolai tanulók szerint általános iskola után a szakközépiskola a legjobb válas z-

tás. Indokaik szerint azért, mert érettségit is ad és a szakmára is felkészít. Ezenkívül lehetősé-
get nyújt arra, hogy az érettségit szerzett tanulók a felsőoktatásban tanulhassanak tovább. A 
többi tanuló egyenlő arányban voksolt a szakiskola és a gimnázium választása mellett. A fel-

vételivel szakközépiskolai osztályba kerülő tanulók teljes mértékben a szakközépiskola me l-
lett foglaltak állást. A gimnáziumi eredményekkel összehasonlítva láthatjuk, hogy a tanulók 

többsége azt az iskolatípust tartotta a legjobbnak, amelyiket éppen látogatja. Arra a kérdésre, 
hogy melyik iskolatípust érdemes elvégezni az általános iskola után, a szakiskolai tanulók 
nagy része a szakiskolát jelölte be. Indokokként az szerepelt, hogy mindenképpen érdemes 

egy szakmát elsajátítani, később lehet utána további végzettségeket szerezni. Emellett a tanu-
lók egyötöde a szakközépiskolát preferálta, hiszen fontosnak tartják a szakma mellett az éret t-

ségi megszerzését a jövőbeni boldogulás szempontjából. Egy tanuló tartotta az általános isko-
la után a gimnáziumot a legjobb választásnak.  
 

24. táblázat 
Az általános iskola után preferált iskolatípusok  

Általános iskola után 
gimnáziumi 

válaszadók  

szakközépiskolai 

válaszadók  

szakiskolai 

válaszadók  

gimnáziumot érdemes végezni 92% 8% 5% 

középiskolát érdemes végezni 7% 84% 19% 

szakiskolát érdemes végezni 1% 8% 76% 

Összesen 100% 100% 100% 

Forrás: Saját adatok  

 
A válaszok alapján levonható az a következtetés, hogy a szakiskolai tanulók elégedettek a 

választott iskolatípussal, a legjobb választásnak tartják. Tudják, hogy van lehetőségük az érettségi 
irányába is továbblépni a szakmatanulás után, tehát nem tartják zsákutcásnak a rendszert. 

A vizsgálat harmadik csomópontjaként azokat a tanulói véleményeket elemeztem, 

amelyek az iskolatípust értékelik az érettségi megszerzése és a jövőbeni tervek alapján. A 
diákok válaszai nagyon megoszlanak azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy melyik évfolyam 

után érdemes gimnáziumba menni, ha valaki érettségit akar szerezni. A gimnáziumi tanulók 
többsége szerint ebben az esetben gimnáziumba kell menni, mivel ez az iskolatípus eleve az 
érettségire készít fel, és a felsőoktatásba történő bejutást támogatja, mivel a fakultációs rend-

szer megkönnyíti az egyetemre történő felkészülést. Ugyanakkor a fiatal nem egy irányba 
kötelezi el magát, a felsőoktatáson kívül vannak egyéb lehetőségei is a gimnázium után. Az 

érettségi megszerzésének szempontjából a szakközépiskolát választók aránya nagyon ala-
csony a gimnáziumi tanulók körében. Ennek az oka valószínűleg az, hogy ez a kérdés az 
érettségi megszerzésének gondolatát emelte ki, így ha valaki nem foglalkozik a szakma pá r-
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huzamos tanulásának gondolatával, akkor egyértelműen a gimnázium látszik a legjobb dön-
tésnek. A tanulók 5%- a szerint az érettségit legjobb a szakma elsajátítása után megszerezni. 
Az ilyen jellegű válaszokat azok a tanulók adták, akik nehezebben felelnek meg a gimnáziumi 

követelményrendszernek, és lemondtak a felsőoktatásban történő továbbtanulás lehetőségéről 
tanulmányi eredményeik miatt. Ha valaki érettségizni akar, akkor a legjobb választás a szak-

középiskolai tanulók szerint az általuk választott iskolatípus. Kevesebb mint egytizedük gon-
dolja úgy, hogy ebben az esetben érdemesebb a gimnáziumi képzést választani. A gimnáziumi 
érettségi megszerzésének lehetőségét a kisvárosi szakközépiskolai tanulók jelölték be, akik jó 

tanulmányi eredménnyel rendelkeznek. Néhány tanuló szerint lehet, hogy érdemesebb a 
szakma elsajátítása után érettségit szerezni. Ezek a válaszok összefüggést mutatnak a tanulók 

tanulmányi eredményeivel. A gimnáziumi képzés után megszerezhető érettségi lehetőségét a 
szakközépiskolában jó tanulmányi eredményt elérő tanulók, míg az érettségi szakmatanulás 
utáni megszerzésének lehetőségét a közepes tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók 

hangsúlyozták. A megyeszékhelyen tanulók egyöntetűen a szakközépiskolában történő tanu-
lást tartják a legcélravezetőbbnek. Az ő a tanulmányi eredményük legalább jó vagy jeles.  

 
25. táblázat 

A legmegfelelőbb iskolatípus az érettségi elérésére  

Ha érettségit szeretnék  

gimnáziumi 

tanulók 

véleménye 

szakközépiskolai 

tanulók 

véleménye 

szakiskolai 

tanulók 

véleménye 

gimnáziumba kell menni 94% 8% 19% 

szakközépiskolába érdemes 

menni 
1% 84% 14% 

szakma megszerzése után kell 

érettségizni 
5% 8% 67% 

Összesen 100% 100% 100% 

Forrás: Saját adatok  

 

Ezen adatok alapján összefüggés vonható le az érettségi elérésének mikéntje és a tanulói 
teljesítmény között. A jó tanulmányi eredménnyel rendelkezők számára, akiknek teljesíteni kel-
lett ahhoz, hogy bekerüljenek az adott iskolatípusba, nem volt kérdés, hogy az érettségit a lehető 

legrövidebb tanulói úton kell megszerezniük.  A tanulók tisztában voltak azzal, hogy a tanulói 
teljesítményüknek megfelelően választhatnak iskolatípusokat, és bármelyik iskolatípus után 

elérhető az érettségi, csak az időtényezőben van eltérés. Arra a kérdésre, hogy melyik iskolatí-
pust érdemes választani, ha valaki érettségit akar a szakiskolai tanulók többsége azt a választ 
adta, hogy szakmatanulás után érdemes érettségit szerezni. Több tanuló gondolta úgy, hogy 

ebben az esetben inkább a gimnáziumot érdemes választani, a legkevesebben gondolták, hogy a 
szakközépiskolát. A szakiskolai tanulók többsége a szakiskola utáni érettségi megszerzésében 

gondolkodott, általában nem gondoltak felsőoktatásban történő továbbtanulásra. 
A jövőbeni foglalkozási tervek két tényezővel mutatnak összefüggést: az iskolatípus válasz-
tással és a tanulmányi eredménnyel.  

A gimnáziumi iskolatípusban a diákok tanulmányi teljesítményére jellemző, hogy a 
tanulók nagy része nagyon jó, vagy jó eredményekkel rendelkezett. A közepes teljesítmény a 

szerkezetváltó gimnáziumi osztályokban nem volt jellemző. Ugyanakkor a közepes teljesít-
mény a kisvárosi négyosztályos gimnáziumi képzésben részesülőknél nagyon felülreprezen-
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tált volt (majdnem 50%), ők „rontották” a gimnáziumi tanulók összesített átlagát. Az ilyen 
tanulmányi teljesítménnyel rendelkező tanulóknak valószínűleg a töredéke fog bekerülni fe l-
sőoktatási intézményekbe. Ők inkább az érettségi megszerzésére törekszenek, utána terveik 

szerint szakmatanulással fogják folytatni tanulmányi pályafutásukat. A kisvárosi szakközép-
iskolában, ahol a tanulók a saját tanulmányi előmenetelüket kevésbé jónak értékelték a leg-

többen diplomát nem igénylő foglalkozást képzelnek el maguknak. A megyeszékhelyen mű-
ködő, „keresett szakközépiskola” tanulói nagyon jó, jó eredményűek, motiváltak a tanulásban.  
A kérdőívet kitöltő szakiskolai tanulók tanulmányi teljesítményében a közepes eredmény do-

minált, nagyon jó vagy jó eredményt elérők nem voltak. A tanulmányi eredmény mutatja, 
hogy a tanulók nem annyira motiváltak a tanulásban. Ez azzal magyarázható, hogy többségük 

nem tervezett magasabb szinten való továbbtanulást, legfeljebb az érettségi megszerzését és 
egy újabb szakma tanulását tartották elképzelhetőnek.  

 

27. ábra 
Tanulmányi eredmények a vizsgált iskolatípusokban 

 
Forrás: Saját adatok  

 
A hatosztályos gimnáziumot látogatók diplomás foglalkozást képzeltek el foglalko-

zásként, bár magas volt a vizsgált populációból azok aránya, akik még nem tudtak nyilatkoz-
ni. A kisvárosi négyosztályos gimnázium tanulói közül sokan úgy gondolták, hogy szakkép-

zettséget szeretnének szerezni a gimnázium elvégzése után, vagyis nem akarnak egyetemen, 
főiskolán továbbtanulni. Ebben az osztályban a tanulók fele nem tudta, hogy mi szeretne len-
ni. A megyeszékhelyen lévő „keresett gimnázium” tanulóinak négyötöde diplomás foglalko-

zással képzeli el a jövőjét. A tanulók ötöde még nem tudta, hogy mi szeretne lenni, ez azért 
figyelemre méltó, mert a 12. osztályos tanulóknak a felmérés idején már csak néhány hónapja 
volt a döntésig. 
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26. táblázat 

Jövőbeni tervek 

Jövőbeni munka 

gimnáziumi  

tanulók  

véleménye 

szakközépiskolai  

tanulók  

véleménye 

szakiskolai  

tanulók 

véleménye 

diplomás 68% 10% 5% 

szakképzettséget 

igénylő 
4% 52% 67% 

nem tudja 28% 38% 29% 

Összesen 100% 100% 100% 

Forrás: Saját adatok  

 
A kisvárosi szakközépiskola tanulói között nagy az arányuk azoknak, akik diplomát 

nem igénylő foglalkozást képzelnek el maguk számára. Ez összhangban van a tanulmányi 

teljesítményükkel. Viszonylag magas az aránya azoknak, akik még nem tudják, hogy mivel 
szeretnének foglalkozni. Abban a szakközépiskolában, ahol jó tanulmányi eredménnyel re n-

delkező tanulók vannak, kizárólag diplomás foglalkozásokat neveztek meg, a tanulók negyede 
pedig még nem tudott konkrét választ adni. A jövőbeni foglalkozás tekintetében a szakiskolai 
tanulók kétharmada szakképzettséget igénylő foglalkozást jelölt meg. A 11-12. évfolyamon 

tanuló diákok másik harmadának még nincs elképzelése jövőbeni szakmáját illetően, pedig 
tanul valamilyen szakmát. A megkérdezett tanulók közül csak egy tervezte, hogy a jövőben 

valamilyen felsőoktatási intézményben tanul tovább.  
 

9.8. Magyarországi vélemények az átjárhatóságról az interjúk alapján 

 

9.8.1. Tanulók véleménye az iskolai rendszer átjárhatóságáról 

 

Hat iskolaváltó tanulót kérdeztem az iskolák közötti átjárhatóságról: négy lányt és ket-
tő fiút. A tanulókat úgy választottam ki, hogy legyen olyan, aki négyosztályos, illetve hatosz-

tályos gimnáziumból váltott szakközépiskolába, illetve olyan, aki szakközépiskolából gimná-
ziumba. Az iskolaváltók közül négy lány és kettő fiú.  

Az első kérdéscsoport a családi körülményekre vonatkozott. A tanulók fele hagyomá-

nyos családmodellben él, a másik fele pedig elvált szülők gyermekeként. Egy tanuló egyedüli 
gyerek, a többieknek van testvérük. A megkérdezett tanulók esetében a szüleik között nem 

találunk felsőfokú végzettségűt. 
A második kérdéskör arra vonatkozott, hogy általános iskola után miért az adott isko-

latípust választották. A szakközépiskolát választók esetében az érettségi és a szakma meg-

szerzésének együttes motivációjáról beszélhetünk. Az általános iskola után gimnáziumot vá-
lasztó tanulók a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges tudás megalapozásának céljából válasz-

tották az adott intézménytípust. Esetleg még nem tudták, mivel szeretnének foglalkozni a jö-
vőben és úgy gondolták, hogy itt majd kialakul. Azok a tanulók, akik a hatosztályos gimnázi-
umot választották általános iskola után, nem kifejezetten a tanulási motivációjukat hangsú-

lyozták. Inkább el szerettek volna kerülni valamilyen ok miatt az általános iskolai környezet-
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ből, ezért léptek be 6. osztály után a gimnáziumi képzésbe. A szakiskolából szakközépiskolá-
ba váltó tanuló általános iskola után szakmát akart tanulni, ezért döntött a szakiskola mellett. 

A „miért váltottál iskolát?” kérdésre adott válaszok szerint általában a tanulmányi kö-

vetelményekkel kapcsolatos disszonancia játszotta a főszerepet: vagy túl magasak voltak a 
követelmények, vagy túl könnyű volt az eredetileg választott iskolatípus. A váltás két esetben 

8. osztály után történt, szintén két tanuló váltott a 9. osztály után, egy – egy esetben a 10. , 11. 
osztály utáni váltásról beszélhetünk. Az a tanuló, aki szakközépiskolából gimnáziumba vá l-
tott, úgy érezte, hogy a szakközépiskolában túl keveset tanultak, szerinte a tanárok nem voltak 

segítőkészek, egyes tanulók olyan mértékben zavarták az órát, hogy nem lehetett tanítani. 
Úgy gondolta, ha ott maradt volna, sem a szakma megtanulására, sem az érettségi megszerzé-

sére nem lett volna esélye. Ő a 9. osztályt megismételte a gimnáziumban.  
A 10. osztály után a szakközépiskolából gimnáziumba váltó tanuló esetén a váltás oka  

nem a követelményekkel szembeni elégedetlenség volt, hanem rájött, hogy az általa választott 

szakirány nem érdekli. Így a továbbtanulási tervei is megváltoztak, ő tudott csatlakozni osztá-
lyozó vizsgákkal évismétlés nélkül. Úgy összegezte a helyzetét, hogy 8. osztály után még nem 

tudott felelősségteljesen dönteni a középiskolai továbbtanulásáról, most végre megtalálta a 
jövőbeni terveinek leginkább megfelelő iskolatípust. Az a tanuló, aki gimnáziumból váltott 
szakközépiskolába a 11. osztály után, egy adott tantárgy tanulásának a sikertelensége miatt 

tette. Osztályt kellett volna ismételnie a korábbi iskolatípusban, de ezt inkább szakközépisko-
lai tanulmányok folytatásával vállalta. A 8. osztály után a hatosztályos gimnáziumból váltó 

tanulók esetén a váltás oka  az volt, hogy túl magasnak találták a gimnáziumi követelménye-
ket, mivel nem voltak elég motiváltak a tanulásban. Ezzel a váltással nem kellett ismételniük, 
hanem haladhattak tovább törés nélkül a rendszeren belül. A választásuk azért a szakközépis-

kolára esett, mivel érettségit mindenképpen akartak szerezni, úgy gondolták, hogy ott kö ny-
nyebb lesz megfelelni a követelményrendszernek, és még szakmát is tanulhatnak.  A szakisko-
lából szakközépiskolába váltó tanuló a korábbi iskolában lévő követelményrendszert túl köny-

nyűnek találta, ekkor fogalmazódott meg benne az érettségiszerzés szándéka, így a váltás me l-
lett döntött a 9. osztály elvégzése után. Ő évismétléssel tudott átlépni a szakközépiskolába.  

A korábbi és jelenlegi iskolatípus összehasonlításánál a gimnáziumba váltó tanulók azt 
emelték ki, hogy most sokkal többet tanulnak, kevesebb a fegyelmezetlenül viselkedő tanuló. 
Az egyik tanuló szerint a szakközépiskolában a tanárok kevésbé voltak segítőkészek, úgy gon-

dolja, hogy ott ők belefásultak a munkájukba. A másik megkérdezett tanuló szerint minden kö-
zépiskola egyformán nehéz, ha valaki jól akar teljesíteni. Az előző iskolatípus annyiban volt 

számára nehéz, hogy olyan tantárgyakat kellett tanulnia, amik nem keltették fel az érdeklődését. 
Az új iskolában azzal foglalkozhat, amit szeret, ami érdekli, ami számára fontos.  A gimnázi-
umból szakközépiskolába váltó tanuló az iskolatípusok összehasonlítása kapcsán elmondta, 

hogy szakközépiskolában sokkal könnyebben tanulhatók a közismereti tantárgyak, kevésbé 
tudományosan oktatnak, így a sikerélmény is nagyobb. Nehéz volt, hogy a szakmai alapozó 

tantárgyakból különbözeti vizsgát kellett tennie, de ezek sikerültek. A szakmai tantárgyaknak a 
tanulását kicsit nehezebbnek tartotta. A gimnáziumban két idegen nyelvet tanult, itt csak egyet 
kellett. Az idén előrehozott érettségi vizsgát tett az egyik nyelvből, ezután a másikat tanulja, így 

nem vesznek el a nyelvtanulásra fordított évei. A hatosztályos gimnáziumból szakközépiskolá-
ba váltó tanulók azt emelték ki, hogy a korábbi intézménytípusban jóval nagyobbak voltak az 

elvárások, és sokkal többet kellett tanulni. A szakiskolából szakközépiskolába váltó tanuló ta-
pasztalatai alapján a szakközépiskolában sokkal többet kell tanulni, ezért is döntött úgy, hogy 
megismétli a 9. évfolyamot, hogy a későbbiekben ne legyenek hiányosságai.  

Az iskolaváltás az első megkérdezett tanuló szerint könnyű volt a tanári segítségnek és 
a segítőkész osztálytársaknak köszönhetően. Másrészt újra kezdte a tanulmányait, megismé-

telte a 9. évfolyamot. Szerinte évismétlés nélkül nem tudott volna beilleszkedni tanulás szem-
pontjából, hiszen a szakközépiskolában csak egy idegen nyelvet tanult. A második idegen 
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nyelv miatt célszerűbb volt ismételni. A másik gimnáziumba váltó tanuló úgy találta, hogy 
könnyen beilleszkedett az új osztályba. A nehézség számára az volt, hogy a második idegen 
nyelvből osztályozó vizsgát kellett tennie a 9-10. évfolyam anyagából, mivel az előző iskolá-

ban egy másik idegen nyelvet tanult. Az iskolaváltás könnyű volt a szakközépiskolába átlépő  
tanuló szerint is. Ez annak volt köszönhető, hogy évet ismételt, ő már gimnáziumban tanulta 

az adott közismereti tananyagot. Kicsi nehézséget a szakmai alapozó tárgyak jelentettek, me-
lyekből osztályozó vizsgát kellett tennie. Az osztályba könnyen beilleszkedett, osztálytársai 
segítőkészen fogadták, jelenleg ő az egyik legjobb tanulója az osztálynak. Az előző osztály-

ban inkább az utolsó harmadban volt.  Úgy érzi, hogy könnyen vette az akadályokat, mivel 
ezek a céljai eléréséhez szükségesek. A hatosztályos gimnáziumból váltó tanulók mindketten 

könnyűnek értékelik a váltást, hamar beilleszkedtek, könnyű volt az új követelményrendsze r-
hez alkalmazkodni. A szakiskolából szakközépiskolai osztályba váltó tanuló számára könnyű 
volt a váltás, a tanárok segítőkészek voltak, de sajnálta, hogy az újrakezdés miatt elveszett egy 

éve. 
Két interjúalanyom nem tudja megítélni, hogy jól működik - e Magyarországon az isko-

lák közötti átjárhatóság. Tapasztalataik szerint az iskolaváltás nem gyakori, nem általános. Na-
gyon kevesen élnek az iskolaváltás lehetőségével. Nekik az évismétlés miatt nem volt nehéz a 
váltás. Azt gondolják, hogy az alacsonyabb képzési szintet biztosító intézményből nehezebb 

váltani a magasabb szintű képzést biztosítóba, fordítva ez könnyebben működik. A szakközép-
iskolából évismétlés nélkül gimnáziumba váltó interjúalanyom szerint „jó dolog”, hogy van az 

iskolák között átjárhatóság. Szerinte sokan vannak őhozzá hasonló helyzetben, vagyis nem biz-
tos, hogy jól tudnak dönteni a 8. osztály után a továbbtanulást illetően. A lehetőségből adódóan, 
hogy iskolát tudnak váltani a középiskolai évek alatt, nem kerülnek kényszerpályára. Az ő vé-

leménye szerint működik az iskolák közötti átjárhatóság. Ezt fontos lehetőségnek tartja a jövő-
beni tervek szempontjából a tanulók számára. A korábban hatosztályos gimnáziumba járó tanu-
lók szerint szakközépiskolába gimnáziumból kiválóan működik az átjárhatóság, viszont aki 

fordítva vált, annak sok nehézséggel kell megküzdenie. A szakiskolából szakközépiskolába 
váltó tanuló szerint könnyű váltani gimnáziumból szakközépiskolába vagy szakiskolába, de ez 

fordítva a magasabb végzettséget biztosító intézménytípusba, ahogy az ő esetében is volt, sok-
kal nehezebb. Az ő példáján keresztül lehet látni, hogy ez időbeli veszteséggel, évfolyamismét-
léssel jár. Enélkül szerinte nagyon nehéz felzárkózni.  

Jövőbeni terveit tekintve a gimnáziumba váltó egyik tanuló informatikus szeretne len-
ni, vagy műszaki pályán szeretne diplomát szerezni, a másik jogi pályán képzeli el a jövőjét. 

A gimnáziumból szakközépiskolába átlépő tanuló rendőrtiszt szeretne lenni. A hatosztályos 
gimnáziumban kezdő tanulók egyike diplomát szeretne szerezni, a média területén szeretne 
dolgozni, a másik tanulónak még nincs határozott elképzelése. A szakiskolából szakközépis-

kolába váltó tanuló az érettségi után technikusi végzettséget szeretne szerezni.  
 

9.8.2. Tanárok véleménye az iskolák közötti átjárhatóságról Magyarországon 

 

Négy tanárral készítettem interjút az iskolák közötti átjárhatósággal kapcsolatban. A 

megkérdezett tanárok között kettő vezető pozícióban volt. Kisvárosi vegyes profilú intézmé-
nyekben tanítanak, így rendelkeznek tapasztalatokkal a különböző intézménytípusokról. 

Az egyik iskolavezetőnek az a tapasztalata, hogy helyi szinten nem érvényesül az or-
szágos tendencia, vagyis hogy a tanulók többsége szakközépiskolában folytatja a tanulmánya-
it. Az adott kisvárosban inkább az tapasztalható, hogy a gimnáziumi képzésre iratkoznak be a 

legtöbben. A szakközépiskola többirányú képzést biztosít. Egyrészt a szakirányú felsőokta-
tásban történő továbbtanuláshoz stabilabb alapokat nyújt, mint a gimnáziumi képzés, másrészt 

az érettségi megszerzésére irányuló képzés mellett szakmai alapismereteket nyújt. Azonban az 
így megszerzett középfokú végzettséggel még nem lehet elhelyezkedni, hanem utána szakmát 



106 

 

kell tanulni. Talán a szülők emiatt nem látnak ebben perspektívát. Az általános iskolában elért 
tanulmányi eredménynek szerepe van az iskolatípus megválasztásában. A gyengébb ered-
ménnyel érkezők választják a szakiskolai képzést. Jelenleg megfigyelhető az a tendencia, 

hogy egyre többen, főleg lányok szeretnének a szakközépiskolai képzésből átmenni a szakis-
kolai képzésbe bizonyos szakmák esetén, mivel jók a munkaerő-piaci lehetőségek az adott 

területen. Szakközépiskolából szakiskolába eddig zökkenőmentesen lehetett váltani a 9. vagy 
10. évfolyam után a 2+2 vagy a 2+3 éves képzés miatt,  nem biztos, hogy az új szakképzési 
törvény segíti az átjárhatóságot. Ennek az oka az, hogy a gyakorlati óraszám a szakiskolai 

képzésben nagyon megnövekedett, ez nem támogatja az év ismétlés nélküli csatlakozást.  A 
szakiskolából a szakközépiskolába váltani szándékozók esetén, mivel a törvény az átjárható-

ságot engedi, válthattak 10. évfolyam után a tanulók. Az intézmény minden esetet egyedileg 
mérlegelt, volt olyan tanuló, akinek meg kellett ismételni a 10. évfolyamot, mivel a szakisko-
lában kevesebb közismereti tantárgyat tanulnak. Volt olyan tanuló, aki évvesztés nélkül foly-

tathatta tanulmányait, ha letette az osztályozó vizsgát az adott év szakközépiskolai anyagából.  
Elvileg szakiskolából is lehet gimnáziumba váltani, de ez a gyakorlatban csak úgy működik, 

ha újra kezdik a tanulást a bemeneti évfolyamon, mivel kevesebb közismeretet tanulnak a 
szakiskolában, illetőleg egy idegen nyelvet. A szakközépiskolából könnyebb gimnáziumi osz-
tályba váltani. A gyakorlat azt mutatja, hogy a tanulók inkább vállalják az osztályismétlést a 

2. idegen nyelv miatt.  
A másik iskolavezető szerint a jelenleg érvényben lévő szakképzési törvény gátolja az 

átjárhatóságot az érettségit adó képzésekbe. Ez azért van így, mivel a szakmai órák száma na-
gyon megnőtt a szakképző évfolyamokon, így kevesebb közismereti tárgyat tanulnak ebben a z 
iskolaformában a diákok. Ha  képzési formát szeretnének váltani a tanulók, akkor nem tudnak 

csatlakozni az érettségit nyújtó képzésbe. A szakközépiskolát ebben az esetben a tanulóknak 
újra kell kezdeni. Az átjárhatóságot a szakiskola és a szakközépiskola között nehezíti, hogy a 
szakiskolában kevés az olyan tanulók száma, akik érettségit szeretnének szerezni. A szakiskolá-

ba járó tanulók közül szerinte 10-15% gondolkodik az érettségin. A szakiskolát végző tanulók a 
szakmunkásvizsga után inkább rokon szakmát tanulnak, ebben több perspektívát látnak, nem 

pedig az érettségi megszerzésére törekszenek. A felnőttképzésbe bekerülők tanulói pályája ne-
hezen nyomon követhető. Az idei tanévben például a szakmunkás bizonyítvány megszerzése 
után 3 tanuló jött vissza a szakközépiskola 11. osztályába, hogy érettségit szerezzenek. Szükség 

van a 11. osztály megismétlésére, hiszen ezeknek a tanulóknak hiányosságai vannak az érettségi 
tárgyakból. 

A két iskolavezető mellett két tanár volt még az interjúalanyom. Az egyikük egy ve-
gyes profilú intézményben dolgozik, ezért gimnáziumi, szakközépiskolai és szakisko lai osztá-
lyokban is tanít. Véleménye alapján a legtöbb tanuló a gimnáziumi képzést választja az álta-

lános iskola után. A gyerekeknek nincs elképzelése a pályaválasztást illetően, úgy gondolják, 
hogy majd a négy év alatt orientálódnak, idősebben megalapozottabb döntést tudnak hozni.  A 

négy év során kapnak egy általános tudományos képzést, ami lehetővé teszi, hogy bármilyen 
irányba a felsőoktatásban elindulhassanak. A szakközépiskolát nem olyan szívesen választják, 
mert akkor elköteleznék magukat egy szakma mellett. Szakközépiskolába olyanok iratkoznak 

be, akik konkrét elképzeléssel rendelkeznek a jövőbeni pályát illetően, és érettségi után nem 
akarnak diplomát szerezni, hanem szakmát tanulni. Úgy gondolja, hogy az utóbbi években 

„elfogytak” a szakközépiskolai diákok amiatt, hogy a négy év elvégzése után nem szereztek 
szakképesítést a tanulók, még egy vagy két évet tanulniuk kellett a szakma megszerzése érde-
kében. A szakiskolai tanulóközösséget problémásnak tartja, gyenge tanulmányi eredmény, 

szociálisan hátrányos helyzet, alulmotiváltság jellemzi őket. A tankötelezettség 16 évre törté-
nő változtatását jónak tartja, hiszen a 18 éves korig a képzési rendszerben tartott tanulók kö-

zött óriási fizikális és mentális különbségek voltak. Tapasztalatai szerint a tanulók nem válta-
nak gyakran iskolát, az iskolaváltás kizárólag alacsonyabb képzést biztosító intézménybe tö r-



107 

 

ténik. Saját 13 éves pedagógiai gyakorlatában csak három olyan eset volt, amikor magasabb 
képzési irányba váltottak. Tapasztalatai szerint a tanulók körülbelül 10%-a vált iskolát, olyan 
esetekben, ha elmennek egy másik város szakközépiskolájába, utána általában a szakiskolai 

képzésbe jönnek vissza.  Problémának tartja, hogy Magyarországon az iskolák közötti átjárha-
tóság jogilag nem szabályozott. Az adott iskola vezetésén múlik, hogy az iskolaváltás milyen 

módon valósul meg. Nehézség, hogy a bizonyítványokat sem vezetik pontosan egyes intéz-
mények, másrészt előfordulhat, hogy az iskolaváltó tanulónak hiányzik valamelyik tantárgya 
az új intézménybe történő csatlakozáshoz. Ilyenkor vagy osztályozó vizsgát tesz, vagy fi-

gyelmen kívül hagyják a hiányosságot, hiszen ez a végbizonyítványban úgy sem szerepel.  
Gimnáziumból szakközépiskolába könnyű váltani, fordítva, szakközépiskolából gimnáziumba 

nem egyszerű a második idegen nyelv miatt. Szakközépiskolából szakiskolába is viszonylag 
egyszerűen lehet váltani azonos szakmacsoporton belül.  A szakmunkás bizonyítványt szerzett 
tanulók a szakközépiskola 10. évfolyamán folytathatják tanulmányaikat, ha érettségit szere t-

nének szerezni. Ebben a kérdésben is szükség lenne egységes szabályozásra, hiszen a meg-
kérdezett tanár iskolájában három év a bevett gyakorlat az érettségi megszerzésére a fent e m-

lített esetben, de tud olyan iskolát, ahol csak két év. Célszerű lenne ezeket az anomáliákat 
megszüntetni, a tanulók szempontjából igazságosabb lenne, ha ez szabályozottan működne.  

Negyedik interjúalanyom gimnáziumban tanító tanár. Szerinte a legtöbben a gimnázi-

umi továbbtanulásra törekszenek, hiszen innen vezet egyenes út a felsőoktatásba. Ő az iskola-
típus-váltást elenyészően ritkának tartja. A tanulók, ha megszoknak egy közösséget, egy isko-

lát, még ha vannak is tanulási nehézségeik, akkor sem akarnak iskolát váltani, ha nem kell 
évet ismételniük, inkább kevésbé jó jegyekkel maradnak a gimnáziumi képzésben.  Ha válta-
nak, akkor nyomós indokuk van: fegyelmi vétség, vagy nem szívesen vannak kollégiumban.  

Véleménye szerint nincs szükség az iskolák közötti átjárhatóság szabályozására, mivel ilyen 
nincs. Nyolcadik osztály után a tanulók szelekciós döntést hoznak: gimnázium vagy szakkép-
zés. A gimnáziumot a jobb eredményekkel rendelkező tanulók választják, a szakközépiskolát 

a gyengébbek, a szakiskolát a leggyengébbek. Aki akar, tud váltani a szabályozatlanság elle-
nére, de ezzel a döntéssel kevesen élnek. Az iskoláknak a csökkenő gyereklétszám mellett 

nem érdekük, hogy tanulóik elhagyják az intézményt, ezért inkább teljesíthetőbbé teszik a 
követelményeiket, hogy a gyengébb tanulókat is ott tartsák.  

 

9.9. A magyarországi eredmények összegzése 

 

A történelmi előzmények alapján megállapítható, hogy Magyarországon nincs hagyo-
mánya az iskolák közötti átjárhatóság jogi szabályozásának. Az iskolaszerkezet mind külsőleg 
mind belsőleg tagolttá vált (Szebenyi 1997). Párhuzamos intézmények élnek egymás mellett: 

a nyolcosztályos általános iskola, a négy- és hatosztályos gimnázium, a szakközépiskolák, a 
szakképző iskolák. A jogszabályi környezet elemzésével,  a rendelkezésre álló statisztikai ada-

tok segítségével, valamint kérdőíves felméréssel arra kerestem választ, hogy az egyes iskolák 
között lévő különbségek az iskolaváltók számára áthidalhatók - e vagy sem. Működik-e ha-
zánkban a közoktatási rendszerben az átjárhatóság?  

A jogi szabályozás tekintetében a rendszerváltás után megjelenő törvényeket, rendele-
teket mint a jelen viszonyokra nézve releváns dokumentumokat vizsgáltam meg. Az 1993-as 

közoktatási törvény kimondta az átjárhatóságot mint elvet, azonban nem fogalmazott meg jogi 
feltételeket. A belső tagoltság megszüntetését szolgálta volna az alapműveltségi vizsga beve-
zetése. Az alapműveltségi vizsga kérdése heves vitákat váltott ki az oktatásügy területén 1996 

és 2006 között, végül elvetették a bevezetését. A jelenleg érvényes jogi szabályozás (2011. 
évi CXC. törvény) kimondja ugyan az oktatási rendszerben az átjárhatóság elvét, amit a Nem-

zeti Alaptanterv hivatott biztosítani, de konkrétumokat nem találunk a végrehajtásra vonatko-
zóan.  
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A gyakorlat azt mutatja, hogy az általános iskolák esetén az elemi és alsó középfokú 
szinten nagymértékben érvényesül az átjárhatóság. A középfokú oktatásban ez nem automati-
kus, inkább kényszerátjárhatóságról beszélhetünk. A tanulóhiány és a finanszírozás miatt az 

iskolák létszámukat inkább megtartani vagy növelni szeretnék, így az oktatási intézmények in-
kább áthidalják, ha a programok valami miatt nem teljesen kompatibilisek. A középfokú isko-

lákban a programok közötti konkrét mozgást csak becsülni tudjuk, mivel ezt oktatási statisztika 
nem rögzíti.63 

A kérdőíves vizsgálat alapján a fenti adatnál kevesebb gimnáziumi és szakiskolai tanuló 

váltott iskolát a felső középfok szintjén, viszont a szakközépiskolai tanulók esetén a becsült 
átlag kétszerese esett át iskolatípus-váltáson.  Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a szakközépisko-

la a gimnázium és szakképző iskola között elhelyezkedő „köztes” iskolatípus, vagyis, ha valaki 
számára a gimnáziumi követelményrendszer túl nehéznek bizonyul, vagy a szakiskolai köve-
telményszint túl könnyűnek tűnik, abban az esetben a szakközépiskola megfelelő korrekciós 

utat biztosít. Ezenkívül a szakiskolai végzettség megszerzése után a szakközépiskola elvégzése 
lehetőséget nyújt az érettségi letételére. A tanulók többsége nem élte meg nehézségként az isko-

laváltást. Míg az iskola kiválasztásában általában a szülők segítették a tanulókat, addig az új 
iskolatípusba történő beilleszkedés segítésében a tanári karnak volt fontos szerepe volt. 

A kérdőíves vizsgálat során a tanulók az érettségiszerzés lehetőségeként többféle iskola-

típust jelöltek meg. Véleményük szerint ugyanazt a végzettséget más- más iskolatípusból kiin-
dulva is el lehet érni. Az interjúkból világossá vált, hogy az iskolaváltás során nem zajlott le 

bonyolult procedúra, ez alapján úgy tűnik, hogy gyakorlatilag megvalósítható az átjárhatóság 
Magyarországon. Az átjárhatóság az iskolarendszeren belül azért hasznos, mert nem mindenki 
tud a 8. évfolyam után határozattan dönteni a jövőbeni céljai eléréséhez szükséges tanulmányi 

pályafutásról, így idejében történő  iskolaváltással elkerülhetővé válik a kényszerpálya. A kér-
dőívek és az interjúk alapján kirajzolódnak az iskolák közötti átjárhatóság nehézségei: leg-
többször gyakorlatilag évismétléssel lehet váltani iskolatípust az eltérő tantárgyi struktúra 

miatt. Az átjárhatóság törvényileg nem szabályozott, a köznevelési törvény csak az elvet 
mondja ki, így iskolánként eltérő, hogy hol milyen feltételekkel valósul meg az iskolaváltás: 

van ahol könnyebb, van ahol nehezebb. Az érettségi bármilyen iskolatípusból elérhető, de 
meghosszabbodik az elérés ideje, plusz időtényezővel kell számolni.  

A jövőbeni tervek változásai eredményezik az iskolai pályafutás módosítását. Leg-

többször a lemorzsolódás eredményezi ezt, ami a szakiskolások körében a leggyakoribb, 
ilyenkor évismétléssel, esetleg másik szakiskola látogatásával próbálnak a tanulók eredmé-

nyesebbé válni. Véleményem szerint a jelenleg érvényben lévő szakképzési törvény gátolja az 
átjárhatóságot Magyarországon az érettségit adó képzésekbe. A magas szakmai óraszám kö-
vetkeztében ugyanis kevés a közismereti tárgyakra fordítható óraszám, így képzésváltás ese-

tén nehezen lehet csatlakozni az érettségit nyújtó képzéshez.  
 

10. Az eredmények összehasonlítása, konzekvenciák  

 
A kutatás bajorországi és szász példák alapján vizsgálta a középiskolai szerkezetet és 

az iskolatípusok közötti váltás lehetőségét Németországban, összehasonlítva az átjárhatóság 
magyarországi adottságaival. A vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy iskolavá l-

tások zökkenőmentességével és a közoktatásban elérhető legmagasabb végzettség megszerzé-
sének lehetőségeivel írható le az oktatási rendszer átjárhatósága. A kutatás feltételezte, hogy 
az iskolák közötti átjárhatóság inklúziót biztosít a tanulói továbbhaladás területén.  

Az 1. kérdésemre, hogy a jogszabályi háttér támogatja-e a tanuló számára a megfelelő 
iskolatípus kiválasztásának és elvégzésének lehetőségét a jogszabályi összehasonlítások a kö-
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 Lásd 9. 6. fejezet. 
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vetkező választ eredményezték: A jogszabályi elemzés során igazolást nyert, hogy a bajor és 
szász oktatási rendszerben a jogi szabályozás támogatja az iskolai rendszer átjárhatóságát és a 
rögzített feltételek világossá, egyértelművé teszik az iskolaváltásban rejlő lehetőségeket a fe l-

használók számára. A Német Szövetségi Köztársaság Alkotmánya, a Kultuszminiszteri Konfe-
rencia határozatai, valamint a bajor és szász oktatásügyi szabályok biztosítják mindenki számá-

ra a képességeinek megfelelő képzettség megszerzését. Az általános iskola elvégzése után a 
tanulók a törvények alapján ajánlásokat kapnak azzal kapcsolatban, hogy melyik iskolatípusban 
célszerű tovább tanulniuk. A szülők és diákok döntő többségének a figyelme a gimnázium felé 

fordul, mivel a lehető legmagasabb iskolai végzettség megszerzésére törekszenek. Az 5-6. évfo-
lyam orientáló osztályai segítenek arról meggyőződni, hogy megfelelő iskolatípust választottak-

e az iskolai átmenet során. A magyar oktatásügyi rendelkezésekben az iskolai rendszer átjárha-
tóságának a kérdése csak említés szintjén jelenik meg. A német iskolarendszer korán, a 4. osz-
tály elvégzése után iskolaválasztásra kényszeríti a gyereket, de az átjárhatóság révén – amit 

törvényi keretek biztosítanak – megvalósul a horizontális nyitottság, szervezeti rugalmasság, 
ami összehangolt tananyag-szabályozással párosul. A bajor és szász oktatásügyi szabályozás 

tágítja az egyén döntési és választási lehetőségeit az adott iskolatípus abszolválásának kérdésé-
ben. 

A 2. kérdésemben arra kerestem a választ, hogy az adekvát jogi szabályozás megléte a 

bajor és szász oktatási rendszerben esélyegyenlőséget/inklúziót biztosít-e a tanulói továbbha-
ladás területén. 

Ezt abból a szempontból vizsgáltam, hogy a különböző oktatási tartalmakhoz való 
hozzáférés mennyire biztosított az egyes tanulók számára, illetve a különböző oktatási tarta l-
mak elérhetősége hogyan lehetséges, ha az egyén szükségletei megváltoznak. A változtatás 

szándékát előidézhetik tanulmányi előmenetellel összefüggő tényezők vagy személyes okok.  
A bajor és szász iskolarendszer szerkezetéből adódóan korán iskolatípus-választás elé állítja a 
tanulókat, de ez a korai szelekció nem akadályozza a horizontális irányú mozgást. Kizárási 

kényszerek (Varga 2006), mobilitási gátak nincsenek, mivel a vizsgált iskolarendszerekben 
lehetőség van az iskolai továbbhaladás megváltoztatására. Ezt elsősorban a támogató jogsza-

bályi alapok biztosítják. Az iskolaváltás gyakorlati megvalósulását a statisztikai adatok, a 
kérdőívek és az interjúk is megerősítették. A bajorországi kikérdezés során több tanuló véle-
ménye szerint mindegy, hogy melyik iskolatípusban tanulnak az általános iskola után tovább, 

mert ha változnak a jövőre vonatkozó elképzeléseik, van lehetőségük változtatásra.  
A továbbiakban alapvető kutatói kérdésem az volt, hogy a gyakorlat oldaláról milyen 

hatással van az átjárhatóság lehetősége a tanulók iskolai pályafutására, amit három további 
kérdésre bontottam. Ennek megfelelően 3. kérdésem az volt, hogy a tanulók az iskolaváltás 
lehetőségét pozitív körülményként szemlélik-e az iskolarendszeren belül.  

A Bajorországban és Szászországban végzett kérdőíves vizsgálat azt igazolja, hogy a 
tanulók az iskolák közötti átjárhatóságot kihasználandó, pozitív lehetőségként szemlélik. Ezt a 

Bellenberg (2012) által közölt adatok is megerősítik, hiszen Bajorországban él a legtöbb tanu-
ló az iskolaváltás lehetőségével a német tartományok közül.64 A tanulók az átjárhatóságot az 
iskolarendszer erősségének tartják, de úgy látják, hogy az átlépés nem tömeges a magasabb 

végzettséget biztosító intézményekbe. A kialakult képet árnyalják a szászországi eredmények 
is. Itt kevesebben váltanak iskolát, mint Bajorországban, ennek magyarázatát az iskolarend-

szer kétosztatúsága (Zweigliedrigkeit) adja, ami szelekciós szűrőként működik. Ebben a ta r-
tományban a statisztikák szerint inkább lefelé irányuló váltásokról beszélhetünk.65 Ez azzal 
magyarázható, hogy a szülők az általános iskola után inkább gimnáziumba küldik kevésbé 

szorgalmas gyereküket, mert úgy gondolják, hogy lefelé váltani könnyebb, mint fordítva. 
Másrészt egyes szülők megbélyegzésként élik meg általános iskola után a középiskolába 
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 Vö.: 5. táblázat  
65

  Vö.: 15. táblázat  
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kényszerülést, ezért mindent megtesznek ennek elkerülése érdekében.  Az érintettek tudnak a 
jogszabályok garantálta lehetőségekről és szükség esetén élnek is vele.  

A szászországi kérdőíves vizsgálat és a szülőkkel készített interjúk is megerősítik, 

hogy van átjárhatóság az iskolai rendszeren belül.  
Dolgozatom 4. kérdése az volt, hogy a tanulók többsége az alacsonyabb képzési szin-

tet biztosító intézményekbe vált-e inkább iskolai pályafutása során. Az igenlő előfeltevés 
Szászország oktatási rendszerében igaz, de Bajorország esetében nem. Kiderült, hogy a sze-
lektívebbnek látszó háromosztatú (dreigliedrig) iskolarendszer kevésbé szelektív, mint a 

kétosztatú (zweigliedrig). Bajorország iskolarendszere háromosztatú, az általános iskola után 
három általánosan képző intézmény közül lehet választani (Mittelschule, Realschule, 

Gymnasium). Bajorország az egyetlen tartomány egész Németországban, ahol a korrekció 
inkább a magasabb végzettséget biztosító intézménytípusok felé irányul (30. táblázat). 

 

27. táblázat 
A bajor iskolaváltások száma és iránya a 2010/2011-es tanévben 

 

Elhagyott iskolatípus  

Választott, másik iskolatípus 

Középiskola 

(Mittelschule) 

Reáliskola 

(Realschule) 

Gimnázium 

(Gymnasium) 

Középiskola 

(Mittelschule) 

------------------------ 13511 775 

Reáliskola  

(Realschule) 

4124 
 

--------------------- 275 

Gimnázium 

(Gymnasium) 

845 8116 -----------------------

- 

felfelé irányuló váltá-

sok száma 
14561 

lefelé irányuló  

váltások száma 
13085 

felfelé és lefelé irányu-

ló váltások aránya 
1:0,9 

Saját táblázat Bellenberg (2012) alapján 
 

Ennek az egyik oka az, hogy az általános iskola után a szülők nem ragaszkodnak a 
gyermekük gimnáziumban történő továbbtanulásához. A társadalom nem bélyegzi meg azokat 

a tanulókat, akik „csak” reáliskolában vagy középiskolában folytatják a tanulmányaikat. 
Ezeknek az iskolatípusoknak az elvégzése után a tanulók számára a gyakorlatban is van lehe-

tőség később a szakérettségi vagy az általános érettségi megszerzésére. A szakérettségit a 
szakközépiskolában tudják letenni a 10. évfolyam elvégzése után. A 10. évfolyam befejezése 
után a tanulók egyfajta alapműveltségi vizsgát tesznek (mittlere Reife), erre épülhetnek a to-

vábbi tanulmányok. Az általános érettségit a 10. évfolyam után gimnáziumban folytatott ta-
nulmányokkal lehet megszerezni. A gimnáziumba történő átlépést azonban nehezíti általában, 

hogy a többi iskolatípusban csak egy idegen nyelv tanulása kötelező, így ebben a tekintetben 
lemaradásuk van a tanulóknak. Ezt a hiányosságot a gimnáziumi tanulmányok folytatásának 
az előkészítésére létrehozott előkészítő évfolyamon pótolhatják a tanulók, így tanulmányi 

idejük egy évvel meghosszabbodik. A reáliskolából gimnáziumba váltó interjúalanyaim is a 
tanulmányi idő meghosszabbodásáról számoltak be, de ezt nem élték meg nehézségként.  

Szászország iskolarendszere kétosztatú, hiszen az általános iskola után két általános 
képzést biztosító intézmény él egymás mellett (Gymnasium, Mittelschule/Oberschule). Az 
általános iskola után a tanulók többsége gimnáziumba igyekszik. Az interjúk alapján sok szü-

lő éli meg presztízsvesztésként, ha gyermeke nem kerül 4. osztály után gimnáziumba. Akik 
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nem gimnáziumi ajánlást kapnak elsőre, azoknak a szülei igyekeznek minden második utas 
lehetőséget kihasználni, hogy gyermekük gimnáziumba kerüljön. Ennek az eredménye az, 
hogy többen kapnak gimnáziumi ajánlást, mint ahányan képesek az ottani követelményrend-

szernek megfelelni, így a tanulók a későbbi évfolyamokon váltanak az alacsonyabb végzet t-
séget biztosító intézménytípusba (31. táblázat). Alsó középfokon a gimnáziumok tanulói lét-

számuk 10%-át veszítik el Szászországban (Bellenberg 2012). Az általam készített felmérések 
nem támasztották alá ezeket a számításokat. Ezzel szemben a szülőkkel készített interjúk 
megerősítik a statisztikai adatokat, miszerint középfokon „lefelé” irányuló tanulói mozgásról 

beszélhetünk az iskolatípusok között. Azon kevesek számára, akik a 10. évfolyam utáni vé g-
zettség megszerzésével kívánnak továbbhaladni az oktatási rendszerben, nyitott az út az éret t-

ségi megszerzésére az esti gimnáziumban, bár így a tanulmányi idő egy évvel meghosszabbo-
dik. Mindig az egyéni teljesítménytől függ, hogy mennyire tud élni ilyen esetben a tanuló az 
adott lehetőségekkel.  

28. táblázat 
A szászországi iskolaváltások száma és iránya a 2010/2011-es tanévben 

Elhagyott iskolatípus  Választott másik iskolatípus  

Középiskola (Mittelschule)  Gimnázium (Gymnasium)  

Középiskola (Mittelschule)  ---------------------------- 267 
 

Gimnázium (Gymnasium)  1261 
 ------------------------------ 

Felfelé irányuló váltás  267 
 

Lefelé irányuló váltás  1261 
 

Felfelé és lefelé történő  

váltások aránya 
1:4,7  

Saját táblázat Bellenberg (2012) alapján 
 

5. kérdésem az volt, hogy támogatja-e a tanulók számára az érettségi megszerzését az 

iskolai rendszer átjárhatósága.  
Az iskolarendszeren belüli átjárhatóság és az érettségi megszerzésének az összefüggéseit 

mutatják meg az elemzett válaszok. A bajorországi kutatás tapasztalataiból megállapítható, 
hogy a tanulókat az érettségi megszerzése szempontjából nem éri hátrány, ha nem közvetlenül 
az általános iskola után tűzik ki célul ennek elérését. A tanulói válaszokból kiderült, hogy főleg 

a későn érők (Spätzünder) tudják kihasználni az átjárhatóság nyújtotta előnyöket. A magasabb 
végzettséget nyújtó iskolatípusba történő váltással (ez legtöbb esetben a szakközépiskola) 

lehetőségük nyílik arra, hogy érettségit szerezzenek, és a felsőoktatásban tanuljanak tovább. 
Az ilyen jellegű iskolaváltás hátránya, hogy általában egy évvel megnöveli a tanulmányi időt.  
Szászországban inkább elviekben segíti az iskolarendszer átjárhatósága az érettségi elérését. 

A gyakorlatban jóval kevesebben törekszenek ennek elérésére a statisztikai adatok szerint, 
mint Bajorországban. Ennek látszólag ellentmond, hogy az általam kikérdezett középiskolai 

tanulók több mint egynegyede gondolt az érettségi megszerzésére.  
A 6. kérdésben arra kerestem a választ, hogy összehasonlítva a bajor és szász viszo-

nyokkal a magyarországi középiskolai rendszerben beszélhetünk-e jól felépített átjárhatóságról.  

A magyar iskolarendszer integratívnak látszik, hiszen az alsó középfok szintjén is 
egyben tartja a tanulókat a nyolcosztályos általános iskola, nincsenek tantervi különbségek, 

vagyis az átjárhatóság biztosított. Ugyanakkor nem lehet rugalmas átjárhatóságról beszélni, ha 
nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumról van szó, sem az alsó, sem a felső középfok szintjén. A 
kikérdezés során igazolódott, hogy hazánkban is van igény az iskolai pályafutás korrekciójá-
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ra. Annak a megállapítását, hogy ez az igény mennyire általános Magyarországon, a kis elem-
számú vizsgálati mintánk nem teszi lehetővé. Hivatkozhatunk azonban a szakirodalom olyan 
jelzéseire, amely 10%-ra becsüli a programot váltók arányát a középfokú oktatás első évfo-

lyamain (Imre-Györgyi 2006). Problémaként fogalmazódik meg az is, hogy az iskolaváltás 
feltételei nem ismertek a tanulók számára: a kérdésben az iskolavezető dönt [2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti köznevelésről 50§ (1), valamint 2011. évi CLXXVII. törvény a szakkép-
zésről 22§ (3)], de nem egyértelmű, hogy hol, milyen feltételekkel valósulhat meg az iskola-
váltás. 

Megállapítható, hogy a magyarországi középiskolai rendszerben jól felépített átjárha-
tóságról nem beszélhetünk, csak kényszerátjárhatóságról. Az átjárhatóság elvét kimondja a 

jelenleg érvényes jogi szabályozás (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) is, de 
konkrétumokról nem rendelkezik a végrehajtásra vonatkozóan, adekvát módon nem kidolgo-
zott az egymás mellett élő iskolatípusokba történő váltás lehetősége. Alsó középfokon nagy-

mértékben érvényesül az átjárhatóság, hiszen ezeket az évfolyamokat a tanulók Magyarorszá-
gon az általános iskola keretein belül végzik el. Nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumoknál 

viszont már nem működik egyértelműen.  
A felső középfok szintjén az iskolák között van átjárhatóság, mivel az intézmények 

többségét befogadó attitűd jellemzi (Einhorn 2013). Ugyanakkor az átjárhatóság komoly 

problémákat is felvet, mivel az elvi átjárhatóság ellenére az egyes intézmények gyakorlata 
között komoly különbségek tapasztalhatók, ahogy ezt az általam készített interjúk is igazo l-

ják. Ezeket a különbségeket nehéz világosan leírni, interjúalanyaim sem tudták konkrétan 
megragadni. Azt, hogy mekkora a befogadási hajlandósága egy-egy intézménynek az határoz-
za meg, hogy mennyire van ráutalva tanulói létszámának a növelésére. A finanszírozási rend-

szerből fakadóan egyik iskola sem mond le szívesen a tanulóról, még akkor sem, ha az eddig 
elvégzett programok nem illeszkednek egymáshoz. Ez eredményezi a kényszerátjárhatóságot, 
vagyis az intézmény saját hatáskörben, egyedi módon kénytelen megoldani a kérdést, mert az 

iskolaváltásnak nincs pontosan lefektetett módja. Magyarországon nincs hagyománya az isko-
lák közötti átjárhatóság szabályozásának.  Ha az intézménynek érdeke a tanulói létszám növe-

lése, igyekszik minden akadályt elhárítani a diákok utólagos becsatlakozásának az útjából. Ha 
szükséges, egyedi tanulócsoportokat, különbözeti vizsgákat szerveznek, az iskolavezetés ru-
galmasan kezeli az eltérő programok teljesítéséből adódó nehézségeket.  

 
Összegezve az átjárhatóság problémájának magyarországi viszonyokra vonatkoztatott 

elemzését, kiderült, hogy az iskolaváltás valós, gyakorlati probléma, de nem áll a figyelem fó-
kuszában. Az iskolai rendszer átjárhatóságának működése szempontjából hazánkban nincs 
olyan jellegű szabályozás, mint Bajorországban vagy Szászországban. Az iskolaváltókat még az 

oktatási statisztika sem rögzíti, ezért becslésekre kell ilyen irányú kutatások során hagyatko z-
nunk.  

A vizsgálat során két olyan német tartományt kívántam összevetni a  magyarországi vi-
szonyokkal, amelyek nagyság, népességszám alapján összehasonlíthatók országunkkal. A 
kiválasztásban az is szerepet játszott, hogy a tartományoknak nemzetközi szinten és Németo r-

szágon belüli oktatási mutatói példaértékűek legyenek, valamint  az egyik a volt NSZK, a má-
sik a volt szocialista tömbhöz tartozó NDK tartománya legyen. A vizsgálat során kiderült, 

hogy a megfelelő jogszabályi háttér meghatározza azt, hogy hogyan élhetnek tudatosan a ta-
nulók az iskolaváltás lehetőségével. Abban azonban egyéb tényezők játszanak szerepet, hogy 
ez a mozgás felfelé vagy lefelé irányul.  

A magyarországi viszonyokkal történő összehasonlítást az bonyolítja, hogy Bajoror-
szágban és Szászországban a szakképzés és az általános képzés horizontális elkülönülése sok-

kal erőteljesebb, mint nálunk. Magyarországon az iskolatípusok közötti átjárhatóságot a felső 
középfok szintjén nemcsak vertikálisan, hanem horizontálisan is szemlélni kellett. Magyaro r-
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szágon nem született meg az alapműveltségi vizsga intézménye a 10. évfolyam után, ami se-
gíthette volna a különböző iskolatípusokban szerzett végzettségek validációját. A másik prob-
léma, hogy Magyarországon nem válik ketté a szakérettségi (szakközépiskolában szerzett) és 

a gimnáziumi (általános) érettségi. A magyarországi gyakorlat azt mutatja, hogy a kettő nem 
azonos, nem teljesen standardizálható.  

A kutatás során kapott eredmények arra engednek következtetni, hogy az iskolai rend-
szer átjárhatósága a vizsgált tartományokban általában pozitív irányba befolyásolja a tanulói 
életutak alakulását, ez különösen érvényes Bajorországra. Magyarországon a jelenleg érvény-

ben lévő szakképzési törvény kedvezőtlenül befolyásolja az iskolaváltást az érettségit adó 
képzések irányába. Ma a középfokú végzettség megszerzése, birtoklása a gazdasági – társa-

dalmi környezet alapkövetelménye, így az innen történő lemorzsolódás az egyéni életpályák 
alakulásában és a munkaerőpiacon is problémákat eredményez. Ezért biztosítani kell az okta-
tási és képzési rendszerekhez történő hozzáférés lehetőségét mindenk i számára, mint Bajoror-

szágban és Szászországban. Ennek alapvető feltétele az inklúzió megvalósulása az egyes ok-
tatási szinteken, hogy ne csak kényszerátjárhatóságról beszélhessünk.  

Kutatásom egyik ösztönzője az volt, hogy felhívjam a figyelmet az iskolai rendszer át-
járhatóságának a vizsgálatára azért, hogy a problémakör jobban a tudományos érdeklődés 
középpontjába kerüljön. Hasznos lenne, ha a hazai oktatási törvénykezés is adekvát módon 

szabályozná az iskolaváltás kérdését, ami kiszámítható joggyakorlatot eredményezne. Ehhez 
kapcsolódóan a megszerzett tanulási tartalmak egyértelmű validációjára is szükség lenne, 

mert ez lehetővé tenné, hogy a tanulók módosítsanak iskolai pályafutásukon. A módosítás 
során a társadalmi környezetükből magukkal hozott különbségeket kiegyenlíthetnék, így 
esélyt kapnának arra, hogy eltervezett életcéljukat megvalósíthassák. A téma magyarországi 

pontosításához és részletes kifejtéséhez további kutatásokra, reprezentatív felmérésekre lenne 
szükség, amelyek biztosíthatnák a jogi kidolgozáshoz és változtatások meghozatalához szük-
séges információkat.  
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13. Mellékletek 
 

1. sz. melléklet 

A német iskolai szintek és végzettségek magyar nyelvű megfeleltetése 
 

Abendgymnasium esti gimnázium 

Abendrealschule/ Abendmittelschule esti iskola 

Allgemeine Hochschulreife (általános) érettségi (minden egyetemre jogosít)  

Berufsfachschule szakiskola 

Berufliches Gymnasium esti gimnázium 

Berufliche Oberschule szakközépiskola 12-13. évfolyam 

Berufsschule  szakmunkásképző 

Fachabitur szakérettségi (bizonyos főiskolákra jogosít)  

Fachakademie szakközépiskola 12-13. évfolyam 

Fachgymnasium esti gimnázium 

Fachoberschule szakközépiskola 11-13. évfolyam 

Fachschule szakközépiskola/ technilum 12-13. évfolyam 

Gesamtschule 
„egységes középiskola” komprehenzív iskola, 
amely integrálja a Hauptschule-t, Realschule-t és 

gimnáziumot 

Grundschule általános iskola 1-4. évfolyam 

Gymnasium gimnázium 5-12. évfolyam 

Hauptschule 
„felső iskola, polgári iskola” az általános iskolára 
épülő intézmény 5-9. vagy10. évfolyam 

Hauptschulabschluss 
záróvizsga 9. évfolyam után, alapvégzettség a 
szakképzésben való továbbtanuláshoz 

Kolleg esti gimnázium 

Mittelschule 
„középiskola” az általános iskolára épülő intéz-
mény 5-9. vagy10. évfolyam 

Mittlere- Reife- Zug 
Mittlere Reife 
Mittlerer Schulabschluss 

alapműveltségi vizsga a 10. évfolyam után, a ver-
tikális irányú továbblépés feltétele a felső közép-
fok szintjén 

Oberschule 

„középiskola” az általános iskolára épülő intéz-

mény 5-9. vagy10. évfolyam (2013. szeptember 1. 
óta így nevezik a Mittelschule-t Sachsen tarto-

mányban) 

qualifizierender Hauptschulabschluss minősített záróvizsga 9. évfolyam után 

Realschulabschluss 
alapműveltségi vizsga a 10. évfolyam után, a ver-
tikális irányú továbblépés 

Realschule 
„reáliskola” az általános iskolára épülő intézmény 
5-9. vagy 10. évfolyam 

Telekolleg esti iskola, esti gimnázium 

Wirtschaftsschule gazdasági iskola 7.-10. osztály (Bayern tartomány) 
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2. sz. melléklet 
Szászországi és bajorországi kérdőív 

 

Schülerfragebogen zum Schulwechsel 
 

1. Ich bin □ein Mädchen. 
  □ ein Junge. 
2. Ich bin………..Jahre alt. 

3. Ich besuche die…….Klasse.  
4. Ich besuche  □ eine Mittelschule.  

       □ ein Gymnasium. 
    Sonstiges:………….. 
5. Wie alt warst du bei der Aufnahme in die jetztige Schule?...........  

6. Wie viel Schüler sind in der jetztigen Klasse?..............................  
7.Ich habe in diese Schule gewechselt 

       □ nach der 4. Klasse von der Grundschule 
           □ von einem Gymnasium.  
           □ von einer Mittelschule 

           Sonstiges:……………. 
 

8. Hast du problemlos diese „passende” Schule gefunden?  
  □ Ja, 
weil………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
  □ Nein, 

weil………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 

9. Wer hat dir bei der Schulauswahl geholfen? 
 

 □ Eltern 
 □ Lehrer 
 □ Freunde 

 □ Sonstige: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
10. Der Schulwechsel/ der Übergang war  

 □ leicht. 
 □ schwer. 

Warum?..................................................................................................................................... 
 
11. Was ist deine Meinung? Welchen Schultyp lohnt es sich nach der Grundschule zu 

absolvieren ? 
□ Mittelschule 

□  Gymnasium 
□ Sonstiges…………………………………………… 
Und warum? 

....................................................................................................................................................... 
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12. Was meinst du, nach welchem Jahrgang soll man ins Gymnasium gehen, wenn 
man eine allgemeine Hochschulreife erzielen möchte?  
□ nach dem 4. Jahrgang.  

□ nach dem 6. Jahrgang.  
□ nach dem 10. Jahrgang.  

Sonstiges:…………………………………………….. 
Weshalb?.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 

13. Vervollständige die Sätze: 
Meine Schule finde ich gut, 
weil………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 
 

In meiner Schule finde ich nicht gut, 
dass………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 
14. Wie schätzst du deinen Leistungsstand in der Schule ein?  

  □ sehr gut 
  □ gut 
  □ fast gut 

  □ befriedigend 
  □ ausreichend 
  □ gerade noch ausreichend  

  □ eher nicht ausreichend  
 

15. Schreibe bis zu fünf Punkte, die für dich bei deinem Schulwechsel positiver waren, als du 
erwartet hast! 
1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
 

16. Hattest du Schwierigkeiten bei deinem Schulwechsel? Schreibe bis zu 5 Punkte auf! 
 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

 
17. Wie hilft die Mittelschule/ das Gymnasium nach der Grundschule bei der Anpassung der 
neuen 

Anforderungen?............................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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18. Ich finde die Orientierungsfunktion der Klassen 5 und 6 ist sehr nützlich. Diese Klassen 
erleichtern die Anpassung an die Anforderungen der Schule.  
  □ stimmt genau 

  □ stimmt eher 
  □ stimmt eher nicht 

  □ stimmt gar nicht 
 
19.A Wenn du nicht gleich nach der Grundschule  in diese Schule gegangen bist, warum hast 

du später in diese jetztige Schule gewechselt ?  
□ Diese Schule besuchten meine Freunde.  

□ In der früheren Schule waren die an mich gestellten Anforderungen zu niedrig.  
□ In der früheren Schule waren die an mich gestellten Anforderungen zu hoch.  
□ Meine Familie ist umgezogen.  

□ Nach dem 10. Jahrgang hatte ich das Ziel, das Abitur abzulegen 
          Sonstiges:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 
 
 

20. Mein Berufswunsch ist………………………………………………………  
 

Ich bedanke mich für das Aufüllen des Fragebogens.  
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3. sz. melléklet 

Interjúkérdések tanulóknak 
 

1. Erzähle über diene Familie! ( Eltern, zusammenleben oder geschieden, Schulabschluss, 

Beruf, Hast du Geschwister?Wohnst du in einem Dorf Kleistadt…?) 

 

 
 

 
 
2. Warum hast du dich nach der Grundschule für die Mittelschule/ Gymnasium 

entschieden? 

 
 

 
3. Warun hast du später Schule gewechselt? 

 

4. Vergleich den früheren und späterenSchultyp?Was war schwerer was war leichter?  

 

 

 

5. Ging der Schulwechsel leicht? 

 

 
 

6. Funktioniert die Durchlässigkeit gut im bayerischen Schulsystem?: 

 

 

 

7. Was möchtest du werden? 
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4. sz. melléklet 

Interjúkérdések tanároknak/ szülőknek  

 

1. Was meinen Sie, gibt es Durchlässigkeit im allgemein bildenden Schulsystem?  

 

2. Benutzen die Spätzünder diese Möglichkeit?  

 

3. Funktioniert es aufwärts oder abwärts?  

 

 

4. Hat man durch die Durchlässigkeit Chance eine höhere Bildung zu erreichen? 

 

 

5. Unterstützt die Durchlässigkeit die Chancengleichheit?  
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5. sz. melléklet 

 

Magyarországi kérdőív  

1. Neme 
 □ lány  

 □ fiú 
2. Hány éves vagy (betöltött életkor)?  
…………………………………………………… 

3. A város, ahol iskolába jársz?  
…………………………………………………… 

4. Hányadik osztályba jársz?  
…………………………………………………… 
5. Jelenleg 

     □ gimnáziumba járok.  
     □ szakközépiskolába járok.  

       □ szakképzőbe járok.  
6. Hány éves voltál, amikor felvettek a jelenlegi iskoládba?  
…………………………………………………………………… 

7. Hány tanuló jár a jelenlegi osztályodba?  
……………………………………………………………………. 

8. A jelenlegi iskolába 
     □ általános iskola után jöttem.  
     □ gimnáziumból jöttem.  

     □ szakközépiskolából jöttem.  
     □ szakképzőből jöttem.  

9. Ha nem az általános iskola után jöttél a jelenlegi osztályba, miért váltottál?  
     □ Ide járnak a barátaim.  
     □ A korábbi iskolában/ osztályban túl magasak voltak a követelmények.  

     □ A korábbi iskolában/ osztályban túl  könnyű volt.  
     □ Elköltöztünk. 

     □ Egyéb:…………………………………………………………… 
10. Könnyen megtaláltad a neked megfelelő iskolát?  
     □ igen 

     □ nem 
11. Ki segített az iskolaváltásban?  

     □ szülők 
     □ tanárok 
     □ barátok 

     □ egyéb:…………… 
12. a.  Az iskolaváltás 

     □ könnyű volt. 
     □ nehéz volt.  
b. Miért? 

………………………………………………………………………………………… 
13. a. Mit gondolsz, melyik iskolatípust érdemes választani az általános iskola után?  

     □ gimnázium 
     □ szakközépiskola 
     □ szakképző 

b. Miért? 
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…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

14. a.  Ha az ember érettségit szeretne  

     □  általános iskola után gimnáziumba kell menni.  
     □ általános iskola után szakközépiskolába érdemes menni.  

     □ érdemesebb szakmatanulás után érettségit szerezni.  
b. Miért? 
15. a.  Az iskolámban jónak tartom, 

hogy……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

b. Rossznak tartom, 
hogy……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

16. Szerinted milyen a teljesítményed a jelenlegi iskoládban?  
     □ jeles 

     □ jó 
     □ közepes 
     □ elégséges 

17. Írj olyan benyomásokat, maximum ötöt, amelyek pozitívabban érintettek az iskolaváltás 
során, mint gondoltad? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
18. Milyen nehézségeid voltak az iskolaváltás során?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
19. Az új iskolába könnyű volt beilleszkedni a tanulás szempontjából.  

     □ igen 

□ nem 
20.  Mi szeretnél lenni? 

…………………………………………………………………………………… 
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6. sz. melléklet 

Interjúkérdések diákoknak  

 

1. Mesélj a családodról! (szülők együtt élnek vagy elváltak, iskolai végzettségük, testvérek, 
lakóhely) 

 
 

2. Miért döntöttél az általános iskola után a gimnázium vagy szakközépiskola mellett?  

 

 
3. Miért váltottál később iskolát? Hányadik osztály után történt ez?  

 
 

4. Hasonlítsd össze a korábbi és a jelenlegi iskolatípust. Mi volt nehezebb, mi volt könnyebb? 
 
 

5. Könnyű vagy nehéz volt az iskolaváltás? Beszélj róla érzéseid alapján!  

 

 
6. Szerinted jó Magyarországon az iskolák közötti átjárhatóság? Könnyű váltani gimnáziumból 

szakközépiskolába vagy szakképzőbe? Működik ez fordítva is?  
 

 
7. Mi szeretnél lenni? 
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7. sz. melléklet 

Interjúkérdések tanároknak  
 

1. A tanulók melyik iskolatípust választják a legszívesebben az általános iskola után?  
 

2. Bevett gyakorlat-e Magyarországon az iskolatípus váltás, ha kiderül, hogy a tanuló nem 
megfelelő iskolatípust választott általános iskola után?  
 

3. Működik-e Magyarországon az iskolák közötti átjárhatóság?  
 

4. Van-e ennek szerepe az esélyegyenlőség biztosításában?  
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8. sz. melléklet 

A Bertelsmann Stiftung felhasznált táblázatai, diagrammjai 
 

 
1. Osztályismétlők Bajorországban az alsó középfok szintjén (2010/2011) Adatok 

százalékban 
Forrás: Bellenberg (2012:74) 

 
Bayern= Bajorország 

Bundesdurchschnitt= országos átlag 
Hauptschule= középiskola 
Realschule= reáliskola 

Integrierte Gesamtschule= egységes iskola  
Gymnasium G8= 8 osztályos gimnázium 
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2. Osztályismétlők Szászországban az alsó középfok szintjén (2010/2011) Adatok 
százalékban 

 
 

Forrás: Bellenberg (2012:174) 

Sachsen=Szászország 
Bundesdurchschnitt= országos átlag 

Mittelschule= középiskola 
Gymnasium G8= 8 osztályos gimnázium 
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9. sz. melléklet 

A bajorországi felmérés alapján készített kontingencia táblázatok  

 

1. 

Életkor az iskolatípus-

ba lépés idején 

Gimnázium  
(Gymnasium)  

Középiskola  
(Mittelschule) 

Szakközépiskola  
(Fachoberschule) 

Összesen 

10-11 év 81 21 -  102 

12-13 év 2 3 -  5 

14-15 év 0 0 0 0 

16-17 év 1 0 23 24 

Összesen 84 24 23 131 

 
2. 

Az iskolaváltás iránya 
Gimnáziumba 
(Gymnasium) 

Középiskolába 
(Mittelschule) 

Szakközépiskolába 
(Fachoberschule) 

Összesen 

Általános iskolából 
(Grundschule) 

82 24 -  106 

Gimnáziumból  0  0 2 2 

Középiskolából 
(Mittelschule) 

 0  0 3 3 

Egyéb: reáliskola, gazdasági 
iskola 

1  0 18 19 

Nincs adat 1  0 0  1 

Összesen 84 24 23 131 

 
3. 

Az iskolaváltásban 

szerepet játszók 

Gimnázium 
(Gymnasium)  

Középiskola 
(Mittelschule) 

Szakközépiskola 
(Fachoberschule) 

Összesen 

szülők 77 14 15 106 

egyéb személyek 7 10 8 25 

Összesen 84 24 23 131 
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4. 

Az iskolaváltás oka 
Gimnáziumba 
(Gymnasium) 

Középiskolába 
(Mittelschule) 

Szakközépiskolába 
(Fachoberschule) 

Összesen 

barátok  0 0  1 1 

kicsi követelmények  0  0 1 1 

túl magas követel-
mények 

 0  0 0  0  

érettségi szerzés 1  - 21 22 

nem váltott 83 24   107 

összesen 84 24 23 131 
 

  

5. 

Általános iskola 

után 

gimnáziumi 
válaszadók 

középiskolai 
(Mittelschule)válaszadók 

szakközépiskolai (Fach-
oberschule)válaszadók 

Összesen 

gimnáziumot 
(Gymnasium)  
érdemes végezni 

61 1 6 68 

középiskolát 
(Mittelschule)  
érdemes végezni 

0  10 0  10 

egyéb iskolát (reál-
iskolát, gazdasági 
iskolát) érdemes 
végezni 

23 13 17 53 

Összesen 84 24 23 131 
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6. 

Ha érettségit 

szeretnék  

gimnáziumi tanulók 
véleménye  

középiskolai tanulók  
(Mittelschule) véle-

ménye 

szakközépiskolai tanulók  
(Fachoberschule) véle-

ménye 
Összesen 

a 4. évfolyam 
után gimnázium-
ba kell menni 

71 1 7 79 

a 6. évfolyam 
után gimnázium-
ba kell menni 

8  0 5 13 

a 10. évfolyam 
után kell gimná-
ziumba menni 

4 2 8 14 

nem tudja 1 21 3 25 

Összesen 84 24 23 131 

 
7. 

Az 5-6. osztálynak a későbbi 

tanulmányok irányába történő 

orientálásban fontos szerepe 

van 

gimnáziumi 
tanulók  

véleménye  

középiskolai  
tanulók 

(Mittelschule)  
véleménye  

Szakközépiskolai  
tanulók  

(Fachoberschule) 
véleménye  

Összesen 

igen 69 19 19 107 

nem 15 5 4 24 

Összesen 84 24 23 131 

 
8. 

Jövőbeni 
munka 

gimnáziumi  
tanulók 

véleménye  

középiskolai tanulók 
(Mittelschule)  

véleménye  

Szakközépiskolai tanulók 
(Fach-oberschule)  

véleménye  
Összesen 

diplomás 39 4 12 55 

szakkép-
zettséget 
igénylő 

18 17 2 37 

nem tudja 27 3 9 39 

Összesen 84 24 23 131 
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A szászországi felmérés alapján készített kontingencia táblázatok 

 
1. 

Életkor az iskolatípusba lépés idején Gimnázium (Gymnasium)  
Középiskola  

(Mittelschule) 
Összesen 

10-11 év 57 52 109 

12-13 év 1 1 2 

14-15 év 0 0 0 

16-17 év 0 – 0 

Összesen 58 53 111 

 

2. 

Az iskolaváltás iránya 
gimnáziumba 
(Gymnasium) 

Középiskolába 
(Mittelschule) 

Összesen 

Általános iskolából 
(Grundschule) 

55 52 107 

Gimnáziumból 1 0 1 

Középiskolából (Mittelschule)  2 1 3 

Egyéb islolából (egységes isko-
la) 

0 0 0 

Nincs adat 0 0 0 

Összesen 58 53 111 

 

3. 

Az iskolaváltásban szerepet  

játszók 
Gimnázium  (Gymnasium)  Középiskola (Mittelschule) Összesen 

szülők 50 46 96 

egyéb személyek 8 7 15 

Összesen 58 53 111 
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4. 

Az iskolaváltás oka 
Gimnáziumba 
(Gymnasium) 

Középiskola 
(Mittelschule) 

Összesen 

barátok 2 0  2 

kicsi követelmények  0  0 0 

túl magas követel-
mények 

1  0 1  

érettségi szerzés 0   0 0 

nem váltott 55 53 108 

összesen 58 53 111 

 

5. 

Általános iskola után gimnáziumi válaszadók 
középiskolai 

(Mittelschule)válaszadók 
Összesen 

gimnáziumot (Gymnasium) 
érdemes végezni 

49 9 58 

középiskolát (Mittelschule) 
érdemes végezni 

9 44 53 

egyéb iskolát (egységes 
iskolát) érdemes végezni 

0 0 0 

Összesen 58 53 111 

 

6. 

Ha érettségit szere t-

nék  

gimnáziumi tanulók 
véleménye  

középiskolai tanulók (Mittelschule) 
véleménye  

Összesen 

a 4. évfolyam után  
gimnáziumba kell men-
ni 

46 10 56 

a 6. évfolyam után  
gimnáziumba kell men-
ni 

8 24 32 

a 10. évfolyam után kell  
gimnáziumba menni 

2 12 14 

egyéb 2 7 9 

Összesen 58 53 111 
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7. 

Az 5.-6. osztálynak a ké-

sőbbi tanulmányok irá-

nyába történő orientálás-

ban fontos szerepe van 

gimnáziumi 
tanulók  

véleménye  

középiskolai  
tanulók 

(Mittelschule) 
véleménye  

Összesen 

igen 50 46 96 

nem 8 7 15 

Összesen 58 53 111 

 

8. 

Jövőbeni munka 
gimnáziumi tanulók  

véleménye  

középiskolai tanulók 
(Mittelschule) 

véleménye  
Összesen 

diplomás 36 15 51 

szakképzettséget 
igénylő 

0 30 30 

nem tudja 22 8 30 

Összesen 58 53 111 

 

A magyarországi felmérés alapján készített kontingencia táblázatok  

 

1. 

Életkor az iskolatípusba 
lépés idején 

Gimnázium  Szakközépiskola  Szakiskola Összesen 

10-11 év 16 – – 16 

12-13 év 50 – – 50 

14-15 év 44 54 17 115 

16-17 év 2 9 4 15 

Összesen 112 63 21 196 

 

2. 

Az iskolaváltás iránya Gimnáziumba  Szakközépiskolába  Szakiskolába  Összesen 

Általános iskolából 107 49 20 176 

Gimnáziumból 3 6 0 9 

Szakközépiskolából  2 4 1 7 

Szakiskolából 0 4 0 4 

Összesen 112 63 21 196 
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3. 

Az iskolaváltás-

ban szerepet ját-
szók 

Gimnázium  Szakközépiskola  Szakiskola  Összesen 

szülők 92 45 19 156 

egyéb személyek 20 18 2 40 

Összesen 112 63 21 196 

 
4. 

Az iskolaváltás 

oka 
Gimnáziumba Szakközépiskolába Szakiskolába Összesen 

barátok 1 1 0   2 

kicsi követelmé-
nyek 

1 0  0  1 

túl magas köve-
telmények 

 0 5 0  5 

érettségi szerzés  0 4 0  4  

egyéb 3 4 1 8 

nem váltott 107 49 20 176 

összesen 112 63 21 196 

 

5. 

Általános iskola után 
gimnáziumi  
válaszadók 

szakközépiskolai  
válaszadók 

szakiskolai válaszadók Összesen 

gimnáziumot érdemes végezni 103 5 1 109 

szakközépiskolát érdemes végezni 8 53 4 65 

szakiskolát érdemes végezni 1 5 16 22 

Összesen 112 63 21 196 
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6. 

Ha érettségit szeretnék  
gimnáziumi tanu-

lók véleménye  
szakközépiskolai tanu-

lók véleménye  
Szakiskolai tanu-

lók véleménye  
Összesen 

gimnáziumba kell menni 105 5 4 114 

szakközépiskolába érde-
mes menni 

1 53 3 57 

szakma megszerzése után 
kell érettségizni 

6 5 14 25 

Összesen 112 63 21 196 

 

7. 

Iskolai teljesít-

mény 

gimnáziumi 
tanulók 

véleménye  

szakközépiskolai 
tanulók  

szakiskolai 
tanulók  

összesen 

nagyon jó, jó 95 11 0  106 

közepes 17 50 16 83 

elégséges  0 2 5 7 

összesen 112 63 21 196 

 

 
8. 

Jövőbeni munka 

gimnáziumi 
tanulók vé-

leménye  

szakközépisko-
lai tanulók vé-

leménye  

szakiskolai tanulók 
véleménye  

Összesen 

diplomás 76 6 1 83 

szakképzettséget 
igénylő 

5 33 14 52 

nem tudja 31 24 6 61 

Összesen 112 63 21 196 
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10. sz. melléklet 

A német és magyar osztályzatok megfeleltetése 
 

Német 

osztályzat 
1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 

Magyar 

osztályzat 
5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 

 

Német 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 

Magyar 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 

 

Német 5,5 5,75 6 

Magyar 1,4 1,2 1 
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11. sz. melléklet 

 


