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véleménykurarás adarai közörr alacsony érréker kapart a családlárogarás (l{}-12%), amely
azr igazolja, hogy a szülők nem igénylik, hogy a ranárok megismerjék gyermekük családi
környezerér, inkább a "rudás" megfelelő módú áradásár várják el az iskoláról, amelyhez az
adarok szerinr nem rarrozik hozzá az, hogy mit hoz orrhonról a gyerek.

Összegzésül elmondharjuk, hogy a korábbi állítások ellenére - az adarok alapján - igazta
lannak rűnik az a vád, miszerinr a szülők érdekrelenek az iskola ügyei iránr. Az álralunk
megkérdezerr szülők folyamatosan szemmel tartják gyermekük előrehaladását, és az ő ér
dekükben a tanárokkal egyfajta parmerkapcsolat kialakítására törekszenek. Igénylik a rend
szeres konzultációr, és szeretnének az iskola mű~ödési feltételéről, eredményességéről röbb
információt kapni. A szülők értékei oktaráscenrrikusak, még akkor is, ha hangsúlyozzák,
hogy az iskolának nemcsak az okratás a feladata, hanem a nevelés is. Bár a szülők a túl
mérerezett tananyaggal messze nem értenek egyer, gyermekük jövője érdekében vállalják a
gyerekkel közösen a rananyaggal való megbirkózást.
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FELVÉTELI SZELEKCIO A SZERKEZETVÁLTO ISKOLÁKBAN

1991-92-ben az MKM megbízásából szociológiai kutatást folytattunk az iskolai szerkezet
átalakításáról. 40 olyan iskolában készítettünk esettanulmányokat, amelyek 1991-ben 6
vagy 8 oszrályos gimnáziumi osztályokar indírottak. Az alábbiakban az iskolák felvételi
szelekciójára vonatkozó adatokat elemezzük.

Felvételi követelmények a szerkezetváltó iskolákban

A felvételi vizsgák során a szerkezetváltó iskolák az r. táblázatban található felvételi kö
vetelmények elé állították 10-12 éves jelentkezőiket. Egy-egy iskola természetesen többféle
felvételi módszert is alkalmazott. Az, hogy az általános iskolai érdemjegyeket a felvételinél
csak az iskolák 38%-a vette figyelembe arra utal, hogy sokan olyan mértékig e1égederlenek
voltak az általános iskolákkal, hogy a gyerekek teljesítményéről alkotott ítéleteikben sem
bíztak. Mint az adatokból kiderül 1992-ben nőtt a pszichológiai teszteket is alkalmazó
iskolák aránya.

Az írásbeli tesztek a legtöbb esetben (93%) valamilyen módon a matematika és a magyar
tanrárgyakhoz kapcsolódtak, mindössze az iskolák 7010-ában alkalmaztak más tantárgyból is
felvételi tesztet. A felvételi vizsgák a legtöbb iskolában 2 napig tartottak, a legtöbb iskolában
pontozásos módszert és a gyerekek azonosítására kódszámokat alkalmaztak.
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A felvételi vizsgák eredményeit az iskolák igazgatóinak az 58%-a ítélte kielégítőnek, 42% -uk
valamilyen szempomból elégedctlcn volt a felvett gyerekekkel.

(N=32)

I. TABLA
A filvételi követelmények 1991-ben és 1992-ben (az iskolák százalékos megoszlása)

1991 1992

98 88
50 51
18 38
38

(N=40)

fcásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
Pszichológiai teszt
Álralános iskolai érdemjegy

Jelentkezés, túljelentkezés a szerkezetváltó iskolákban

A felvételik eredményeként 1991 őszén a 40 iskola összesen 52 szerkezetváltó osztályt
indítotr (75%-ukban egy. 20%-ukban kettő és 5010-ukban 3 osztály indult), összesen 1.555
gyerekkel. A vizsgált iskolákban a kísérlct beindításának évében :l.dagosan alig röbb, mim
há.romszoros volt a túljelentkezés, míg a következő évben már lényegesen kevesebben
jelenrkezrek. így lehetövé vált. hogy a jelentkezők közel felét (43%) fel is vegyék. A
különböző szetkezetű osztályok között 9 I -ben nem volt lényeges eltérés, de a volt :l.lra1ános
iskolákba az ádagosnál kevesebben jelentkeztek, 92-ben szerkezeti modellek szerint is
lényeges eltérés mutatkozott.

8 osztályos
6 osztályos
Általános iskola

II. TABLA
A szerkezetváltó iskolákba felvettek aránya 1991-bm és 92-bm (%)

1991 1992

35 37
36 49
39

(N=40) (N=32)

Befolyásolta a jelentkezők szám:l.t az is, hogy milyen településen van az iskola.

Budapest
Megyeszekhely
V:l.ros
Kisváros

m. TÁBLA
A felvettek aránya települést/pus szerint J99J-bm és 92-bm (%)

1991 1992

19 13
26 43
36 42
37 68

(N=40) (N=32)

A 91-es adatokból látszik. hogy minél nagyobb településen volt a szerkezetváltó iskola. annál
ínk:l.bb válogathatott a jelentkezők közül. Két év adatainak összehasonlítása azt jelzi, hogy
Budapestet kivéve minden településtípuson csökkent a jelentkezők aránya. Már 1991-ben
is tapasztalható volt. hogy nagyj:l.ból hasonló jelentkezési arányok mellett a 6 osztályos



FELvfTELI SZELEKCIÚ ASZER.KEZETVÁLTÚ ISKOLÁKBAN 155

gimnáziumok közül sokkal többen (50%) indítottak két osztályt, mint a 8 osztályosak közül
(l 0%). 1992-ben ez a tendencia tovább erősödött. Az adatok azt mutatják, hogy a 6
osztályos gimnáziumi szerkezet elterjedése a jövőben dinamikusabbnak ígérkezik. mim a 8
osztályos

A szerkezetváltó úkolákba felvettek nemek szerinti megoszlása

A vizsgált iskolákban a szerkezerváltásr megelőzően átlagosan 70%-os volr a !ínyok aránya.
A s'lerkezerváltó osztályok összetételének alakulása arra utal, hogy a felvéreli szelekcié
kifejezetten a fiúknak kedvezett.

Összes

Budapesr
Megyeszékhely
Város
Kisváros
Összes

IV. TÁBLA

A felvett gyerekek megoszlása település és nemek szerint 1991-ben (%)

Fiú Lány

49 51
34 66
53 47
36 64
41 59

100
100
100
100
100

(N=800)

A nemek szerinti arányok szorosan összefüggenek a településtlpusokkal. A kisvárosok
szerkezerváltó oszrályaiba ugyan kevesebb fiú került be, mine a nagyvárosiakba, de több,
mint ugyanezen iskolák hagyományos osztályaiba. Ez a tendencia lényegében I992·ben is
folytatódott. Ekkor ádagosan 40% volr a fiúk aránya az új szerkezetű oszrályokban.

A felvettek aránya Lak6hely szerint

A vizsgált gimnáziumok normál omályaiban eddig áclagosan 52% volt a nem helybeli
gyerekek aránya, ezen belül a nagyvárosi gimnázjumokban 28%, a kisvárosiakban pedig
63%. A szerkezerváltó oszrályok összetételét vizsgálva azt tapasztaltuk. hogy a felvételi
szelekció mindenütt, de különösképpen a kisvárosokban a helybenlakó gyerekeknek ked
vezett.

V. TÁBLA
A felvettek Lakóhely és telepütéstípus szerint 1991-ben (%) (N=925j

Helyben lakó Nem helyben lakó

Budapest 71 29
Megyeszékhely 82 1&
Város 65 35-
Kisváros 65 35
Összes 72 28

Lényegében ez a tendencia folytatódott 1992·ben is, amikot a jelentkezők között ádagosan
67%, a [elverrek között pedig áclagosan 75% volt a helyben lakók aránya. A temi ráblázatok
alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a szerkezetváltás során alkalmazo rt szelekció az iskolák
korábbi összerérelét a fiúk és a helybenlakó gyerekek javára változtatta meg.
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A szülők foglalkozdsa szerinti megoszld.r
A vizsgált iskolák normál osztályaiba eddig átlagosan 600/0-ban kerültek be fizikai fog
lalkozású szüllík gyerekei. ezen belül a nagyvárosi iskolákban 51 %-ot, a kisvárosiakban pedig
73%-ot képviseltek. Valószínűleg nem véletlen, hogy ez az arány már az új szerkezetű

osztályokba val6 jelentkezésnél megválrozot['

Anya
I
5

28
43
5
7
6
l
4

100

Nincs adat
Vezető

Értelmiségi
Nem fizikai aIk
Vállalkozó
Szakmunkás
Segéd, betanírorr
Munkanélküli
Inaktív
Összes

VI. TÁBLA
A jelentkezők és filvettek jjsszetétele a szülők foglalkozdsa szerint 1991-ben '* (%)

Jelentkezők Felvettek

Apa An}'a Apa
7 l 5

17 4 16
15 21 20
17 47 IB
10 5 II
22 6 22
8 10 6

'2 l l
251

100 100 100
(N=597) (N=660)

* A jdenrkezők .ru\ma azért alacsonyabb. mint a felvetteké. mert voltak olyan iskolák, amelyek nem gylljtötték a
jelenrkczllk S"lüleirll! foglalkozási adatokal.

Mint a táblázarokbóllátszik, a S1.erkezetváltás elslísorban a nem fizikai rétegekben bizonyult
népszerűnek, az új szerkezen1 osztályokba főként az értelmiségiekhez és a középréteghez
tartoz6 szüllík gyerekei jelentkeztek. A fizikai foglalkozású szüllík eddigi 60%-os árlagával
szemben a fizikaiak aránya már a jelenrkezlík közön is j6val alacsonyabb: az apák esetében
41 %, az anyák esetében pedig 23% vo:t.

A felvectek adacsoráb61 j61lácszik, hogy a felvételi szűrlík méginkább az e!őnyösebb tár
sadalmi rétegek gyerekeinek kedveztek, a fizikai foglalkozású apák gyerekei a felvettek között
már csak 35%-kal, a fizikai anyák gyerekei pedig már csak 190/0-kal vannak képviselve.

Összegzés

Az adarokból egyértelműen látszik, hogy az új szerkezetű osztályok iránc megmutackozó
igény is az előnyösebb helyzetű társadalmi rétegek részér51 jelentkezik. és a beiskolázásnáJ
alkalmazott felvételi szelekció is nekik kedvez. Alapos okunk van tehát feltételezni, hogy a
szerkezerváltással bevezeten korai (10-12 éves kori) szelekció nemcsak képességbeli, hanem
társadalmi differenciálódáshoz is vezet, ilIetve olyan módon alakítja át az oktatási szol
gáltatások rendszerét. hogy további előnyökhöz juttatja a jobb társadalmi réteghelyzetű

gyerekeket.

Liskó Jlonn.
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