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Családi-nevelési környezet és tanulói teljesítmény
A családban és a gyermekvédelmi rendszerben élő 8. és 10. évfolyamos 

tanulók tanulmányi kompetenciákban megjelenő különbségei1

A  tanulmány  célja  annak  vizsgálata,  milyen  tanulmányi  eredményben  megmutatkozó 
különbségeket  okoz  a  gyermekvédelmi  rendszerben  (gyermekotthonban,  nevelőszülőknél) 
való  nevelkedés  a  családban  éléshez  viszonyítva.  A családi  háttérnek  mint  a  tanulmányi 
eredményeket  befolyásoló  tényezőnek  hatalmas  szakirodalma  van  itthon  is  (elég  itt  talán 
Andorka Rudolf,  Ferge  Zsuzsa,  Róbert  Péter,  Liskó Ilona iskolai  mobilitással  kapcsolatos 
munkáit  említeni),  ugyanakkor  a  gyermekvédelmi  rendszerben  élőkre  mégis  kevés 
oktatásszociológiai vizsgálat terjed ki. Annak ellenére van ez így, hogy ma már olyan a teljes,  
közoktatásban részt vevő tanulónépességre kiterjedő adatgyűjtések léteznek, amelyek nagyon 
pontosan mérhetővé tették az említett különbségeknek a vizsgálatát. Az alábbiakban egy ilyen 
adatbázis  adataira  támaszkodva  arra  a  kérdésre  keressük  a  választ,  hogy  mekkorák  a 
különböző helyen (családban, nevelőszülőknél, gyermekotthonban) nevelkedő tanulók között 
a  tanulmányi  teljesítményben,  tanulmányi  aspirációban  megmutatkozó  különbségek,  és 
hogyan befolyásolják ezeket a különbségeket a származási hátrányok.

Felhasznált adatok: a kompetenciamérés

Az  országos  közoktatási  kompetenciamérés2 során  2002  óta  évente  mérik  fel  kérdőíves 
módszerrel   három évfolyam tanulóinak (6.,  8.,  10.  évfolyam) szövegértési  képességeit  és 
matematikai  eszköztudását.  A kérdőív  nem a  szokásos  év  végi  osztályzatokkal  értékeli  a 
tanulmányi  teljesítményt,  hanem egy speciális,  kompetenciákat  mérő teszt  segítségével.  A 
felmérés célja egyrészt az értékelés, másrészt az évenkénti összehasonlíthatóság, harmadrészt 
az  adatbázis  lehetőséget  ad  az  iskola   tanulói  esélyegyenlőséget  befolyásoló  szerepének 
vizsgálatára is.   A kérdőív kérdéseket  tartalmaz az egyes tanulók családi hátterére,  eddigi 
pályafutására vonatkozóan, így képet kaphatunk arról, hogy  a különböző ún. átlagostól eltérő 
élethelyzetű tanulók képességeit az egyes évfolyamokon, területi egységenként, illetve időben 
vizsgálva mennyiben  befolyásolja a szülői háttér.
 A kompetenciaméréseket koordináló szervezet az Oktatási Hivatal, melytől megkaptuk a 8. és 
10. évfolyamos tanulókra vonatkozó 2008-as vizsgálat kutatási adatbázisát elemzési célból3.
A  2008-as  évi  országos  kompetenciamérésben  1699  fenntartó  3058  intézménye  3845 
telephelyének 326 687 tanulója  vett  részt.  A tanulók megoszlása évfolyamonként:  hatodik 
évfolyamon 107 271,  nyolcadik évfolyamon 107 875, tízedik évfolyamon 111 541 tanuló 
töltötte ki önkéntesen a kérdőívet. 

A továbbiakban a családban élő 2007/2008-as tanévben 8. és 10. évfolyamos tanulók szocio-
demográfiai jellemzőit, iskolai eredményeit hasonlítjuk össze a gyermekvédelmi rendszerben 
élő gyermekek jellemzőivel.

Az országos tendenciák

Az országos tendenciák bemutatása az Országos kompetenciamérés, 2008. Országos jelentés 
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alapján történik. (továbbiakban: Jelentés 2008).

A két mérési terület (matematika, szövegértés) esetén az országos átlagpontszám 500 pont, a 
szórás  100  pont,  az  elemzők  az  eredményeket  ezekhez  az  átlagokhoz  viszonyították.  Ez 
alapján  megállapítják,  hogy  a  2008-as  évi  mérés  eredményeit  összevetve  a  2007-es  évi 
eredményekkel a 6. évfolyamon nincs jelentős eltérés, a 8. évfolyamon javulást mutatnak az 
adatok, míg a 10. évfolyamon mindkét felmért területen romlottak az átlagok. Ugyanakkor 
világosan  kirajzolódó  trendekről  még  korai  lenne  beszélni,  egyetlen  területet  kivéve:  6. 
évfolyamon a szövegértés teljesítmény évről évre javul.

Területi  bontásban  nézve  az  átlageredményeket,  elsősorban  Nyugat-Dunántúl  régió  jó 
teljesítményét, illetve az észak-magyarországi, észak-alföldi régió lemaradását lehet kiemelni. 
A legjobb és a leggyengébb átlagos eredményt elért régiók között jelentős (esetenként 30 pont 
feletti) az eltérés, megyék között még ennél is nagyobb (32–51 pont között változik). Az 1. 
táblában megyék szerint és családtípus alapján mutatjuk be a 10. évfolyam szövegértés és 
matematika átlagpontszámait, illetve az eltéréseket az országos főátlagtól. 

1. táblázat
A  10.  évfolyamon  matematika  és  szövegértés  pontszámok  megyék  és  családi-nevelési  
környezet szerint

Megyék és családi-
nevelési környezet

Matematika 
pontszám átlag

Mat. főátlagtól 
való eltérés

Szövegértés 
pontszám átlag

Szöv. értés 
főátlagtól való 

eltérés   
Budapest 509,32 18,769 520,19 21,753
Baranya 493,53 2,978 504,24 5,803
Bács-Kiskun 492,48 1,931 500,07 1,639
Békés 479,19 -11,356 481,9 -16,53
Borsod-Abaúj-Zemplén 473,48 -17,065 478,41 -20,028
Csongrád 497,73 7,184 507,28 8,846
Fejér 491,23 0,678 498,49 0,051
Győr-Moson-Sopron 506,6 16,047 514,25 15,818
Hajdú-Bihar 485,84 -4,704 490,94 -7,496
Heves 480,57 -9,981 486,61 -11,822
Jász-Nagykun-Szolnok 476,73 -13,817 486,14 -12,299
Komárom-Esztergom 484,55 -5,998 492,9 -5,532
Nógrád 469,67 -20,883 479,78 -18,655
Pest 494,36 3,809 506,47 8,039
Somogy 480,21 -10,334 490,38 -8,052
Szabolcs-Szatmár-Bereg 467,37 -23,178 472,4 -26,034
Tolna 480,12 -10,427 487,69 -10,74
Vas 504,08 13,532 508,59 10,151
Veszprém 497,59 7,045 503,65 5,212
Zala 498,04 7,493 504,41 5,972

Saját családban él 491,43 0,882 499,34 0,904
Nevelőcsaládban él 429,45 -61,101 436,17 -62,263
Gyermekotthonban él 411,2 -79,349 416,22 -82,215
Forrás: saját számítás az Országos Kompetenciamérés, 2008-as kutatói adatbázisa alapján

Jól  látszik,  hogy  megyék  szerint a  legnagyobb  eltérés  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  és  
Budapest tanulóinak pontszámai között van: matematika pontszámok esetén a különbség 42 
pont,  szövegértés  esetén  pedig  már  48  pont.  Mindkét  vizsgált  kompetenciaterületen  a 
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főátlaghoz  legközelebbi  értéket  Fejér  megye  képviseli.  Ugyanakkor  az  is  jól  látszik  a 
táblázatból, hogy a megyék szerinti különbségeket is felülmúlja a családi-nevelési környezet  
szerinti különbség: a saját családdal élők képviselik az átlagot, tőlük 70-80 ponttal maradnak 
el  a  gyermekotthonban  élők  átlagpontjai,  illetve  a  nevelőszülőknél  élők  kompetencia 
átlagpontjai is elmaradnak a családban élők pontszámaitól. 

Ha  a  megye  és  a  családtípus  változót  együtt  vizsgáljuk  a  10.  évfolyamos  matematika 
pontszámok  esetén,4 még  érdekesebb  eredményeket  találunk.  A legnagyobb  szakadék  a 
tanulmányi  teljesítményben  a  budapesti  saját  családban  élők  és  a  Vas  megyei 
gyermekotthonok  lakói  között  van:  itt  183  pont  az  eltérés.  Általában  minden  megyében 
magasabb pontszámokat értek el  a saját családban élők,  ugyanakkor pl.  a Borsod-Abaúj-
Zemplén  megyei  saját  családban  élő  tanulók  rosszabbul  teljesítettek,  mint  a  Budapesten  
nevelőszülőkkel  élők.  Érdekes  még  kiemelni  Heves  megyét:  a  kicsi  elemszám  miatt 
messzemenő  következtetést  nem  vonhatunk  le,  de  mégis  érdekes,  hogy  itt  a 
gyermekotthonban élők magasabb pontszámot értek el a matematika teszten, mint a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei saját családban élők. 

Településtípusok szerint szintén nagy eltéréseket mutatnak az adatok: a községi és a fővárosi  
iskolák  eredményei  között  50-60  pontnyi  különbség  sem  ritka. Azonban  még  a 
településtípusok esetén mért átlageredmények közti különbségnél is nagyobbak a különbségek 
a  különböző  képzésben  tanuló  diákok  eredményei  között.  Azaz  a  6  és  8  évfolyamos 
gimnáziumban tanulók átlageredményei jóval az átlag fölött vannak (80-85 ponttal), ha pedig  
a legrosszabb teljesítményt nyújtó szakiskolai tanulók eredményeivel vetjük össze, már 180  
pontnyi  különbséget  találunk.  A  10.  évfolyamon  a  szakiskolások  lemaradása  aggasztóan  
nagy: átlageredményük körülbelül egyszórásnyival az országos átlag alatt marad (1. ábra).

1. ábra
Szövegértési  és  matematikai  kompetencia  pontszámok  képzési  szintek  szerint,  
2007/2008., 10. évfolyam
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A kérdőív lehetőséget  ad arra,  hogy megvizsgáljuk a tanulók családi háttere  és az iskolai 
teljesítménye (a két vizsgált területen) közti kapcsolatot. A családi háttér mérésére az elemzés 
készítői egy ún. családiháttér-indexet hoztak létre (ebben az összevont változóban szerepel 
egyrészt a szülők iskolai végzettsége, másrészt a tanuló otthonában lévő könyvek száma, a 
tanuló  saját  könyveinek  a  száma  és  az,  hogy  a  család  birtokában  van-e  számítógép).  A 
lefuttatott  lineáris regresszió eredményei azt mutatják, hogy a  „a családi háttér nagyrészt  
megmagyarázza  az  általános  iskolákon belül  a  településtípusok  közti  átlagos  különbséget  
mind a matematika, mind a szövegértés területén. Ugyanakkor a képzési formák esetében még  
az  azonos  családiháttér-indexszel  rendelkező  tanulók  között  is  nagyon eltérőek  a  várható  
pontszámok,  annak  függvényében,  hogy  melyik  képzésben  tanulnak” (Jelentés  2008,  16). 
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Ebből azonban nem lehet az eltérő képzési formák minőségére következtetni, sokkal inkább 
arról  van  szó,  hogy nagyon  erős  szelekciós  mechanizmus  működik  a  különböző  képzési 
formákban. Mivel a rosszabb családi hátterű tanulóknak nagyon kevés esélyük van magasabb 
presztízsű képzésben részt venni, levonható az a következtetés, hogy a közoktatási rendszer a  
jelenlegi formájában továbbörökíti és felerősíti a meglévő társadalmi különbségeket, amely a 
legnagyobb hátrányokkal  rendelkező,  gyermekvédelmi  rendszerben élők  esetén  a  nullához  
közelíti az iskolai mobilitási esélyeket.

A családiháttér-index egyes elemeinek hatását azonban érdemes egyenként is megvizsgálni. A 
szülők iskolai végzettsége alapján az érettségizett szülők gyermekei teljesítenek az átlagos 500  
pont körül, ennél -120, -130 ponttal kevesebbet értek el azoknak a szülőknek a gyermekei,  
akik nem fejezték be az általános iskolát sem. Ezzel szemben az egyetemet végzett szülők 
gyermekei az átlag fölött átlagosan 60 ponttal értek el jobb eredményt mind matematikából, 
mind  szövegértésből.  Az  otthoni  könyvek  száma,  amely  a  kulturális  tőke  szokásos 
mérőszáma, szintén jelentősen befolyásolja az eredményeket: a kevesebb mint 50 könyvvel és 
a több mint 1000 könyvvel rendelkező családok gyermekeinek eredményei között átlagosan a 
különböző  évfolyamokon  több  mint  130  pontnyi  a  különbség.  Ugyanakkor  az,  hogy  a 
tanulónak  van-e  saját  könyve  vagy  nincs,  jóval  csekélyebb  különbségeket  eredményez 
(átlagosan 90 pontnyit). A számítógép léte ill. nem léte a tanuló otthonában ennél is kisebb 
különbséget okoz: átlagosan 70 ponttal  teljesítenek jobban azok a tanulók, akiknek van a 
családjában számítógép.

A továbbtanulási  célok  és  a  mérésen  elért  eredmények  között  szoros  az  összefüggés:  a 
magasabb fokozatot elérni szándékozók átlagosan jobb eredményt érnek el.  A tanulók 20-
23%-a  tervezi,  hogy  maximum  érettségit  szerez,  több  mint  60%-uk  ennél  magasabb 
végzettséget szeretne elérni. Levonható az a következtetés, hogy ma már az átlagos képességű 
tanulók sem elégszenek meg az érettségi megszerzésével.

A kompetenciamérés eredményeinek másodelemzése évfolyamonként

8. évfolyam 

A 8.  évfolyamosok  közül  81  375  tanuló  (98,6%)  él  a  saját  családjával,  881  fő  (1,1%) 
nevelőszülőkkel, míg 285-en (0,3%) gyermekotthon lakói. A kompetencia felmérés kérdéseit 
csoportosítottuk  tématerületek  alapján,  így  a  továbbiakban  szó  lesz  a  tanulók  tanulmányi 
előéletéről,  a  családjuk  néhány  jellemzőjéről,  a  mindennapi  környezetük  tapasztalatairól, 
tárgyairól,  a  tanulmányi  teljesítményükről,  jövőbeli  terveikről.  Minden  tématerület  esetén 
összehasonlítjuk a gyermekotthonban élőket a nevelőszülőkkel élőkkel és a saját családjukkal 
élőkkel, hogy a hátrányokról pontos képet kapjunk.

Tanulmányi előélet
A tanulmányi előéletet több kérdés is igyekszik körüljárni. Az egyik ilyen: „Hány éves voltál, 
mikor elkezdted az általános iskolát?” Az országos átlag 6,73 év – ennek megfelel a saját 
családban élők  átlaga,  a  nevelőcsaládban élőknél  az  átlag  6,85,  míg  a  gyermekotthonban 
élőknél 6,92, azaz megállapíthatjuk, hogy  a gyermekotthonban élők átlagosan 1/4-ed évvel  
később kezdik az általános iskolát, mint a saját családban élők. Az összefüggés szignifikáns, 
de  mivel  a  megmagyarázott  hányad  kicsi,  azt  mondhatjuk,  hogy  más  tényezők  is 
belejátszanak az  iskolakezdési  kor  kitolódásába.  A másik,  tanulmányi  előéletre  vonatkozó 
kérdés az évfolyamismétlésre kérdez rá, konkrétan arra is, hogy az évfolyamismétlés melyik 
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évfolyamon történt. Ez alapján jól látszik, hogy  minden évfolyamon szignifikánsan többen  
ismételnek évet azok közül, akik gyermekotthonban élnek. Elsőtől a negyedik évfolyamig a 
saját családban élők 96%-a még soha nem ismételt évfolyamot, az arány a nevelőszülőkkel 
élőknél 83%, míg a gyermekotthonban élőknél már csupán 73%. Az 5.–8. évfolyamon történt 
évfolyamismétlések  esetében  hasonló  arányokat  találunk  (96%,  90%,  73%).  Az előző  évi 
tanulmányi átlageredményekben mutatkozó különbségek szintén jelentősek: a saját családdal  
élők esetében 3,96, míg a nevelőszülőkkel élőknél 3,47, a gyermekotthonban élőknél pedig  
már csak 3,15.

Jelenlegi tanulmányi helyzet
Iskolatípus  alapján  szintén  jelentős,  szignifikáns  különbségeket  találunk  a  három vizsgált 
csoportban: az általános iskolai szinten még nincs lényeges eltérés, azonban a szerkezetváltó  
6 és 8 évfolyamos gimnáziumok esetén csökken a gyermekotthonban élők száma és aránya. 
Míg a saját  családdal  élőknek mintegy 4%-a jár  8 évfolyamos gimnáziumba,  addig ez az 
arány a nevelőszülőkkel  élők esetén már csak 0,9,  a gyermekotthonban élők esetén pedig 
1,1%. 6 évfolyamos gimnáziumok esetén az arányok: 5,3%, 3,4%, 1,8%. 

Rendszeres  tanórán kívüli  foglalkozások közül korrepetáláson és fejlesztő foglalkozáson a 
gyermekotthonban élők 47%-a vesz részt, szemben a nevelőszülőknél élők 41%-os, illetve a 
saját családdal élők 30%-ával. 

A tanulmányi eredményeket a kompetenciamérés pontszámaival jellemezve a 2. ábra foglalja 
össze: itt is jól látszanak a jelentős, 100 pontos különbségek (szig = 0,000, R2 = 0,006). 

2. ábra
Kompetencia pontszámok családi-nevelési környezet szerint 
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Kompetencia pontszámok, 2007/2008-as kompetenciamérés alapján, 8. 
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Halmozott hátrányok 
Halmozott hátrányok esetén a kérdőív kérdéseire hagyatkozunk, amely konkrétan rákérdezett, 
hogy a tanuló halmozottan hátrányos helyzetű-e. A nevelőszülőknél és gyermekotthonban élő 
gyermekek  körében  nagyobb  arányban  találunk  halmozottan  hátrányos  helyzetűeket:  a 
különbség – összevetve a saját családjukkal élőkkel – a gyermekotthonban élőknél több mint  
háromszoros. Számszerűen:  gyermekotthonban  élők  esetén  24%-os  a  halmozott  hátrányos 
helyzetűek aránya, ugyanez nevelőszülővel élők esetén 17%, míg a saját családban élőknél 
7%-os.

A családi háttér változói
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A gyermekotthonban élők szülei között felülreprezentáltak az alacsony iskolai végzettségűek 
(szakiskolai és ez alatti a legmagasabb iskolai végzettsége az anyák 61%-ának, az apák 53%-
ának, míg a saját családdal élőknél ez az arány az anyák esetén mindössze 24%, apák esetén 
18,5%).  A  szülők  munkaerő-piaci  státusza  szintén  szignifikáns  eltérést  mutat.  A  saját 
családban  élők  esetében  a  szülők  65,8%-ának  van  állandó  munkája,  ugyanez  az  arány a 
nevelőszülőknél élő gyermekek szüleinél 50%, míg a gyermekotthonban élők szülei esetén 
csupán 38%. A gyermekotthonban élők szüleire sokkal inkább jellemző, mint a saját családdal 
élőkére,  hogy  alkalmi  munkái  vannak  (14,5%,  szemben  3%-kal),  munkanélküliek  (12%, 
szemben 7%-kal), tartósan betegek/rokkantak (7%, szemben 2%-kal). A nevelőszülőknél élők 
esetén pedig főként a nyugdíjas szülők felülreprezentáltak (16%, szemben a saját családdal és 
a gyermekotthonban élők szülei esetében látható 2%-kal). 

Itt  azonban fontos megjegyezni,  hogy a gyermekvédelmi szakellátásban élők nem minden 
esetben  rendelkeznek  pontos  információkkal  a  szüleik  iskolai  végzettségéről,  illetve 
munkaerő-piaci részvételéről. 

Mindennapi környezet: birtokolt tárgyak
A birtokolt  tárgyak  nagyban  meghatározzák,  hozzájárulnak  vagy  nehezítik  a  gyermekek 
tanulmányi  teljesítményét.  Az otthoni  könyvek száma,  amely szokásosan a  kulturális  tőke 
egyik  mérőeszköze,  szintén  eltérő  a  három csoportban.  A gyermekotthonban  élők  20%-a 
kevesebb  mint  ötven  könyvvel  rendelkezik  a  szülei  és  a  saját  könyveivel  együtt,  míg  a 
nevelőszüleikkel  élőknél  ez  az  arány  17,  a  családjukkal  élők  esetében  pedig  13%.  Saját 
könyve a gyermekotthonban élők 80%-ának van – ez 10%-kal marad alatta a saját családdal 
élők könyvbirtoklási arányánál. Internetkapcsolattal a családban élők 73%-a rendelkezik, a 
nevelőszülőkkel élők 62%-a, a gyermekotthonban élőknek pedig 60%-a. A különbség nem túl 
nagy,  de  szignifikáns.  Saját  íróasztallal  a  gyermekotthonban  élők  nagy része  rendelkezik 
(74%), a nevelőszülőkkel élők esetén ez az arány 90%, míg a többiek esetén 93%-os. Külön 
szobája  a  gyermekotthonban  élők  58%-ának  nincs,  ami  az  ellátási  forma  sajátosságából 
adódik, a két másik csoportnál ez az arány 20% körüli. Saját számítógépe a gyermekotthonok 
lakói többségének (80%ának) szintén nincs, míg a másik két csoport esetén ez az arány 50% 
körüli.

Társas viszonyok, társas környezet
Ebbe  a  témakörbe  soroltuk  egyrészt  a  „hány  olyan  16–20  éves  fiatallal  élsz  együtt  egy  
lakásban, aki nem fejezte be a gimnáziumot, a szakközépiskolát vagy a szakiskolát, és már  
nem jár iskolába?” adott válaszokat, másrészt a lakókörnyezetben élő családok5 státuszának 
észlelését,  megítélését.  Az  első  kérdésre  a  gyermekotthonban  élők  által  adott  számokat 
átlagolva 0,86-ot kapunk, tehát átlagosan egy olyan személy van a környezetükben, aki 16–20 
év közötti és a tanulmányai eredménytelenül zárultak. A saját családban élőknél ez az átlag 
mindössze 0,1, a nevelőszülőkkel élők esetén is csupán 0,2.  Ha azt feltételezzük, hogy a 
tanulók környezetében elérhető minták nagyban segítik, illetve hátráltatják, hogy ki meddig 
jut  el  az  oktatási  rendszerben,  akkor  a  gyermekotthonban  élők  ebből  a  szempontból  is 
rendkívül nehéz helyzetben vannak.

A lakókörnyezetükben  élő  családokról  a  gyermekotthonokban  élő  tanulók  leginkább  azt 
gondolják, hogy átlagosak (66%) vagy jómódúak (20%), míg a saját családban élők inkább 
átlagosnak érzékelik a körülöttük élő családokat (80%) - 12%-uk gondolja csupán, hogy náluk 
jobb  módúak  (és  csupán  elenyésző:  1-1%-uk  gondolja,  hogy  szegények  vagy  nagyon 
gazdagok: ugyanez az arány a gyermekotthonban élők esetén 4-5%). 
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Jövőre vonatkozó tanulmányi tervek
A kérdés úgy hangzott, hogy mi az a legmagasabb iskolai végzettség, amit a tanuló szeretne  
elérni. A 2. táblázat adatai alapján jól látszik, hogy a legnagyobb különbségek a saját család és 
a gyermekotthonban élők esetében a szakmunkás képesítés és az egyetemi szintű képzettség 
irányába való orientálódásban mutatkozik. Míg a gyermekotthonban élők 41%-a preferálja a 
szakmunkás végzettséget, addig a saját családdal élők esetén ezt csak a gyermekek 11,3%-a 
jelölte meg: a különbség közel négyszeres. Az egyetem megcélzása a saját családdal élőknél 
közel 50%-os, ellenben a gyermekotthonokban élőknél mindössze 14% - itt a különbség több 
mint háromszoros. 

2. táblázat
A jövőre vonatkozó tanulmányi tervek 8. évfolyamon családi-nevelési környezet szerint

Az elérni kívánt 
képzettség

Saját családjában él 
(%)

Nevelőszülőkkel él 
(%)

Gyermekotthonban él 
(%)

A 8 általános elvégzése 0,8 2,3 5,6
Szakmunkás végzettség 11,3 27,2 40,7
Érettségi 22,4 33,7 35,6
Technikusi képzettség 10,6 10,3 3
BA-diploma 24,4 14,8 9,3
MA-diploma 22,5 8,4 4,4
Doktori fokozat 8 3,3 1,5
Összesen 100 100 100

10. évfolyam 

10. évfolyamon a 2007/2008-as tanévben 82 499-en töltötték ki a kompetenciamérés füzeteit, 
illetve kérdőívét. Ebből 81 398 tanuló élt a saját családjában, 850-en nevelőcsaládban, 251 
tanuló pedig gyermekotthonban.

Tanulmányi előélet
A gyermekotthonban  élő  10.  évfolyamosok  a  korábban  vizsgált  évfolyamhoz  hasonlóan 
később kezdték az  általános iskolát,  átlagosan 0,2 évvel.  Azaz  a  saját  családban élők  6,7 
évesen, a nevelőszülőkkel élők 6,8 évesen, míg a gyermekotthonban nevelkedők 6,9 évesen 
mentek  iskolába. Évismétlések  szintén  gyakoribban  a  gyermekotthoni  csoportban. Elsőtől  
negyedik osztályig a kérdezett saját családban élő gyermekek 93%-a nem ismételt évet, ez az  
arány a nevelőszülőkkel élőknél 89%, a gyermekotthonban élők esetén 83%. Ugyanez a 10%-
os  különbség  figyelhető  meg  az  5–8.  évfolyamon  történt  évfolyamismétlés  esetén: 
ugyanakkor ezeken az évfolyamokon általában véve kevésbé gyakori az évfolyamismétlés. A 
nem évfolyamismétlők aránya a saját családban élőknél 98%, a nevelőszülőkkel élőknél 94%, 
gyermekotthonban nevelkedőknél 88%. A tanulmányi átlageredmények a saját családjukban 
élőknél  a  legmagasabbak  (3,7),  ezt  követik  a  nevelőszüleikkel  élők  (3,4),  végül  a  
gyermekotthonok lakói (3,2, a hátrányuk az átlaghoz viszonyítva –0,44).

Jelenlegi tanulmányi helyzet
Az iskola típusa alapján szignifikáns az eltérés a vizsgált csoportok között: a saját családban 
élők  főként  4  évfolyamos  gimnáziumba  (41,5%)  és  szakközépiskolába  járnak  (31,7%),  a 
nevelőcsaládban élőknél  a  szakiskola  (43,9%) és  a  szakközépiskola  (36,8%) domináns,  a 
gyermekotthonban élők esetén viszont a gyermekek többsége (58,5%) szakiskolás.
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A rendszeres tanórán kívüli fejlesztő foglalkozáson, korrepetáláson való részvételt tekintve – 
ellentétben  a  8.  évfolyamosoknál  tapasztaltakkal  –  nem találtunk  a  három csoport  között 
szignifikáns eltérést. 

A kompetenciamérés szövegértés pontszámai saját családban élők esetén átlagosan 499 pont,  
nevelőcsaládban élőknél 436, gyermekotthonok lakóinál 416 pont. A különbség jelentős és 
szignifikáns.  Ugyanez  a  nagyjából  100  pontos  különbség  figyelhető  meg  a  matematika  
pontszámok esetén a saját családban és a gyermekotthonban nevelkedők között.

Halmozott hátrányok
A nevelőszülőkkel  élők  között  a  halmozottan  hátrányos  helyzetűek  aránya  (15%)  a 
gyermekotthonban élők arányához hasonlít  (17%).  A saját  családban nevelkedőknél  ez  az 
arány csupán 3%. A 8.  évfolyamhoz viszonyítva egyébként  csökkenő a tendencia mind a 
három  csoportban.  (Ennek  az  oka  az,  hogy  ebben  a  korcsoportban  eleve  kevesebb  a 
gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermek.)

A családi háttér változói
A szülők  iskola  végzettségét  tekintve  a  8.  évfolyamos  tanulóknál  látottakkal  nagyjából 
egyezők az arányok, így ezt most nem részletezzük. A munkaerő-piaci státusz szintén igen 
hasonló.  Nagyobb  eltérés  a  gyermekotthonban  élők  esetén  a  saját  családban  élőkkel 
összevetve  egyrészt  az  állandó  munkával  rendelkező  szülők  alacsonyabb  arányában 
mutatkozik  (a  különbség  30%),   másrészt  a gyermekotthoni  csoport  esetén  magasabb az  
alkalmi  munkákból  élő  szülők  aránya (hatszoros),  a  munkanélküli  szülők  aránya (10%, 
szemben 6,2%-kal), a betegek, rokkantak aránya (11%, szemben 4%-kal), illetve az alkalmi  
munkákból élők aránya (12%, szemben 3%-kal).

Mindennapi környezet: birtokolt tárgyak
Az otthon birtokolt könyvek mennyiségét illetően szignifikáns az eltérés: főként a nagyon 
kevés könyvvel rendelkezők között vannak felülreprezentálva a gyermekotthonok lakói (15%-
uknak kevesebb mint 50 könyve van, szemben a saját családdal élőkkel, akiknél ez az arány 
9%).  Saját  könyve  a  10.  évfolyamos  gyermekotthonban  élők  17%-ának  nincs,  a  
nevelőszüleikkel élők 11%-ának szintén nincs, míg ez az arány a saját családban élők esetén  
csupán 6%. A saját íróasztalra vonatkozó kérdésre adott válaszok megoszlásának százalékos 
arányai nagyon hasonlóak a 8. évfolyaméhoz (azaz a gyermekotthonban élők 17%-ának nincs 
saját  íróasztala).  Saját  szobával  csak  minden  második  gyermekotthonban  élő  rendelkezik 
(53%), ami elsősorban az ellátás jellegéből adódik, míg a saját családjukban élő gyermekek 
80%-ának van külön szobája.  Saját számítógéppel minden harmadik gyermekotthonban élő  
gyermek rendelkezik, míg a nevelőszülőkkel és a saját családban élők közül minden második.  
Internet-hozzáférése  a  gyermekotthonban  élők  62%-ának  van,  ugyanez  az  arány  a 
nevelőszülőkkel  élő  gyermekeknél,  míg  a  saját  családban  élők  otthonaiban  77%-ban  van 
internet.

Társas viszonyok, társas környezet
Itt  most csak a tanulóval együtt  élő,  16–20 év közötti tanulmányait  nem befejező fiatalok 
számát nézzük meg részletesen, mivel ennek a változónak az értékét magyarázta a legnagyobb 
mértékben  a  családtípus  (r2=0,03).  A  saját  családban  élőknél  ez  a  szám  0,07,  a 
nevelőszülőkkel élők esetében 0,17, azonban a gyermekotthonban lakóknál 1,2 – ez majdnem 
1-gyel van az átlag fölött. Mivel a kortársak befolyása nagyon erős a fiataloknál, ezért ez az 
adat  azt  mutatja,  hogy  az  alábbiakban  bemutatandó  tanulmányi  tervek  megvalósítását  a 
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szociális  háló  feltehetőleg  nagymértékben  fogja  akadályozni.  Ugyanakkor  érdemes  itt  is 
hangsúlyozni,  hogy az  intézményes ellátásban az ellátási  forma sajátosságaiból  kifolyólag 
magasabb az együtt nevelkedők száma, mint a saját, illetve nevelőcsaládban élők esetében.

Jövőre vonatkozó tanulmányi tervek
A gyermekotthonban élők és a nevelőszülőknél élők tervezett legmagasabb szintű végzettsége 
a  két  évfolyamnál  nagyon hasonló arányokat  mutat.  Eltérést  ott  látunk, hogy a maximum 
szakmunkás végzettséget tervezők aránya a 10. évfolyamon a gyermekotthonban élők esetén 
magasabb (3. tábla).

 
3. táblázat 
A jövőre vonatkozó tanulmányi tervek 10. évfolyamon családi-nevelési környezet szerint

Az elérni kívánt képzettség Saját családjában él
(%)

Nevelőszülőkkel él
(%)

Gyermekotthonban él
( %)

A 8 általános elvégzése 0,6 1,6 4,5
Szakmunkás végzettség 9,2 21,1 33,1
Érettségi 19,9 33,2 32,7
Technikusi képzettség 13,8 12,4 10,2
BA-diploma 26 16,8 9,8
MA-diploma 23,1 11,2 5,7
Doktori fokozat 7,4 3,8 4,1
Összesen 100 100 100
Forrás: saját számítás az Országos Kompetenciamérés 2008-as kutatói adatbázisa alapján

Jól látszik, hogy míg a saját családban élők zömében már nem elégszenek meg az érettségivel  
(ami abból fakad, hogy az érettségi szintje mára leértékelődött), addig a gyermekotthonban  
élők esetén a rosszabb munkaerő-piaci kilátásokkal kecsegtető szakmunkás végzettség és az  
érettségi megszerzése a leginkább preferált tanulmányi cél.

Főbb eredmények összegzése

A 2008-as országos kompetenciamérés azt mutatja, hogy a matematika, illetve a szövegértés 
terén  elért  pontszámok  különbségei  az  ismert  egyenlőtlenségi  dimenziók  mellett 
(településtípus,  regionális  különbségek,  képzési  szint)  erősen  függnek  a  családi-nevelési 
környezettől  is:  a  saját  családdal  élők  az  országra  jellemző  átlagos  500  pont  körül  
teljesítettek,  míg  a  gyermekotthonban  élők  70-80  ponttal  kevesebbet  értek  el  ezeken  a  
teszteken. A továbbtanulási célok és a mérésen elért eredmények között szoros az összefüggés: 
a magasabb fokozatot elérni szándékozók átlagosan jobb eredményt érnek el, ami az egyéni 
aspiráció szerepének fontosságára hívja fel a figyelmet a továbbtanulás esetén. Jól látszik az 
adatokból az is, hogy minden évfolyamon szignifikánsan többen ismételnek évet azok közül,  
akik  gyermekotthonban  élnek.  Az  előző  évi  tanulmányi  átlageredményeket  vizsgálva  a  
felmérés  adatai  egyértelműen  azt  mutatják,  hogy  a  gyermekvédelemben  nevelkedettek  
rosszabbul teljesítenek: a tanulmányi átlag 3,96 – ez  egyben a saját családdal élők átlaga, míg 
a nevelőszülőkkel élőknél 3,47, a gyermekotthonban élőknél pedig már csak 3,15-ös előző 
tanév végi átlagot találunk.

Az  iskolai  teljesítményt  befolyásoló  családi  tényezők  azt  mutatták,  hogy a  
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gyermekvédelemben nevelkedettek jellemzően rosszabb társadalmi státuszú családból jönnek, 
a  gyermekek  szülei  között  felülreprezentáltak  az  alacsony  iskolai  végzettségű  és  rossz  
munkaerő-piaci pozíciójú szülők. Az iskola tehát nem képes mérsékelni az otthonról hozott  
hátrányokat,  azonban  találtunk  érdekes  kivételeket  is,  melyek  a  témában  további 
vizsgálódásokat tennének szükségessé.

Jelentős  az  eltérés  a  jövőre  vonatkozó tanulmányi  terveket  tekintve  is.  A családi-nevelési 
környezet hatása mellett a gyermekotthonban élők esetében az is említést érdemel, hogy míg a 
10.  évfolyamon  a  gyerekek  33%-a  szeretne  szakmunkás  végzettséget  szerezni,  addig 
ugyanazon évben a 8. évfolyamosok körében már 41% ez az arány.

Fontos kiemelni, hogy a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló tanulók szociális hálója sem 
segíti a továbbtanulási vagy akár csak az iskola befejezési tervének realizálását. Mint ahogy 
láttuk,  a  környezetükben  sokkal  valószínűbb  a  rossz  példa,  mint  a  saját  családdal  élők 
esetében6. 

* A szerző kutató-elemző, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet munkatársa.
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1Jegyzetek

 A tanulmány bővített verziója 2009-ben a YIPPEE (Young people from a public care background pathways to 
education in Europe) projekt keretében készült. A projekt vezetője Korintus Mihályné. Bővebb információ a projektről: 
http://tcru.ioe.ac.uk/yippee/Default.aspx  
2 www.kompetenciameres.hu 
3 Ez úton is szeretném megköszönni Szabó Vilmos, az Oktatási Hivatal munkatársának segítségét.
4 A szövegértés pontszámok esetén nagyon hasonló eredményeket kaptunk.
5 A kérdőív készítői a tanulók jelenlegi lakókörnyezetére kérdeztek rá, azaz a gyermekotthonban élők esetén ez a 
gyermekotthon.
6 Ehhez  érdemes  hozzátenni,  hogy gyermekotthonban élők  a  közvetlen  környezetükben  szintén  alacsony státuszú, 
gyermekvédelemben élőkkel élnek együtt, ahol feltehetően ugyanezek a problémák jelennek meg, a min. 12., max. 40 
fő együtt élő között nem lehetnek ebből kifolyólag nagyok a különbségek, ami azt is jelenti, hogy a referenciaszemélyek 
köre részben adott.
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