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1
VEZETŐI  

ÖSSZEFOGLALÓ

A kutatás átfogó célja a délután 4 óráig tartó kötelező iskolai benntartózkodásra vo-
natkozó jogszabállyal összefüggő helyi, intézményi működési és változási folyamatok 
feltárása volt, s ezek tanulói eredményességgel összefüggő elemzése. 

Az országos adatok azt mutatják, hogy a tanórán kívüli foglalkozások között a 
korábbi tanévekhez képest a bevezetés évében, tehát a 2013/2014-es tanévben a ko-
rábbi részvételi arányhoz képest az általános iskolákban a délutáni foglalkozásokon 
(elsősorban napközin, tanulószobán, szakkörökön) résztvevő diákok aránya az előző 
évihez képest 20%-kal megnövekedett.

A kutatás a kérdés kapcsán nem vizsgálta a központi szintű döntések hátterét, a 
döntéshozói szándékokat, hanem elsősorban arra volt kíváncsi, hogy eltérő helyze-
tű iskolákban hogyan alakult a délutánig tartó meghosszabbodott iskolai nap köte-
lezővé tétele. Másodsorban figyelemmel volt a pedagógusok kötött munkaidejének 
bevezetésére is. 

A három eltérő helyzetű járás iskoláiban végzett vizsgálat során úgy találtuk, hogy 
az intézkedés bevezetését nem előzte meg és nem kísérte hatékony kommunikáció. 
Az intézmények számára nem volt világos a beavatkozás célja, ezért a feladatot saját 
értelmezéseiktől és helyzetüktől függően, többféle módon közelítették meg. Az értel-
mezések alakulásához hozzájárult a tankerületek bevonódása is, részvétele is. A ha-
tékony kommunikáció hiánya járulhatott hozzá ahhoz is, hogy a vizsgált iskolákban 
sokszor ellenérzésekkel fogadták az érintettek az intézkedést. 

Az intézkedés intézményi szinten összességében nem jelentett jelentős változást, 
de valamivel több tanuló maradt az iskolában a délután folyamán, mint korábban, s 
a délutáni foglalkozások létező intézményi kereteit valamivel jobban feltöltötték az 
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intézmények. Az intézményi célokhoz való kapcsolódás azonban nem mutatkozott 
szorosnak, a tanulással összefüggő célokkal csak közepes vagy annál gyengébb mér-
tékű kapcsolat figyelhető meg. 

Az érintettek a délutáni foglalkozásokat nem tartják célszerűnek kötelezővé ten-
ni. A szülők hasonló véleményen voltak, gyermekük délutáni felügyelete 84%-uknak 
nem okozott gondot. A kérdezettek többsége úgy gondolta, a rendelkezés elsősorban 
a hátrányos, vagy rosszabbul tanuló tanulók számára kedvező. 

A szülők jelentős része élt a felmentési kérelem lehetőségével: alsó tagozaton 
20-20, felső tagozaton 50-24%-uk kért teljes illetve részleges felmentést. A felmentés 
lehetőségével elsősorban az iskolázottabb, középosztályi szülők éltek. 

A felső tagozaton a legjelentősebb változást az 5-6. osztályosok körében okozta 
az intézkedés, a 7-8 évfolyamos tanulók nagy arányban kértek (és kaptak felmentést a 
bent tartózkodás alól). Járásonként az eltérés mindazonáltal igen jelentős, ez részben 
a tanulói összetétellel, részben az iskolavezetői hatáskör eltérő megítélésével magya-
rázható. A délutáni foglalkozásokkal – elsősorban a tanulószobával – kapcsolatos ta-
nulói tapasztalatok ellentmondásosak, hozzájárulnak a tanulói eredményességhez is, 
a tanulásra fordított napi időráfordítást azonban valamelyest megnövelik, ez a tanu-
lók egy része számára megterhelő, fáradtsággal jár együtt. A tanulók leginkább rászo-
ruló csoportja, a leghátrányosabb helyzetű és roma tanulók több iskolában kiszo rul-
nak a tanulás szempontjából segítséget biztosító tanulószobai foglalkozásokról. 

Az iskolában való délutáni bent maradás leginkább kézzelfogható eredménye ku-
tatásunkban a tanulók eredményessége szempontjából a házi feladat elkészítésének és a 
másnapi tanórákra való felkészülés nagyobb esélye. A tanulói eredményesség és szülői 
támogatás szoros összefüggése adatinkból ugyancsak kimutatható.

A pedagógusok munkaidejében változás csak kismértékben figyelhető meg, átla-
gosan csak néhány százalékos a növekedés a délutáni foglalkozásokkal töltött időben. 
A délután 4-ig tartó iskola bevezetése a pedagógusokat nem egyformán érintette, a 
délutáni foglalkozásokban leginkább érintett (szakkört és tanulószobát vezető) peda-
gó gusok számára nagyobb kihívást jelentett. Külön felkészítést jellemzően ők sem 
kaptak, támogatás vagy megnövekedett együttműködés sem volt egyértelműen meg-
figyelhető. A pedagógusok, bár összességében valamivel több időt töltenek az iskolában, 
mindez esetükben nem az együttműködési hajlandóság növekedését eredményezte, in-
kább fáradtsággal, elégedetlenséggel jár együtt.  
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NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS

Tudjuk természetesen, hogy tapasztalataink egy pillanatképet rögzítenek, s hogy a vál-
tozás egy nagyon korai szakaszában vizsgálódtunk, amikor még nagyon kialakulat-
lanok voltak a szerepek, még nem mindenütt lehetett idő a hatékonyabban működő 
megoldások kimunkálására. Mindazonáltal úgy véljük tapasztalataink a tendenciá-
kat és az eltéréseket illetően jelzés értékűnek mondhatóak, és hozzájárulhatnak újabb 
átgondolás lehetősége esetén egy hatékonyabb, minden érintett résztvevő számára 
elfogadható, fenntartható megoldás kialakításához. 

Az intézkedések bevezetése során a célok, a döntéshozói szándékok nem lettek 
kellő  képpen tisztázva, legalábbis a megvalósítók számára nem, így elsősorban a for-
mális (technikai) megvalósítás vagy a ’kísérletezés’ útját választhatták. A beavatkozás 
eszközéül választott egységes szabályozás az oktatási rendszer és a társadalom mély 
differenciáltsága miatt nem tud egységesen érvényesülni. A nem elég hatékony kom-
munikáció, a szándékok kommunikálásának és az útmutatás hiánya hozzájárult a fo-
gadtatás ellentmondásosságához, és ahhoz is, hogy több ponton eltérő értelmezések 
mentén valósították meg az érintettek az intézkedést. 

Az intézkedés intézményi megvalósításához az érintettek külön források (idő, 
pénz) és motiváltság hiányában a formálisabb megoldások felé mozdultak el, jellem-
zően adminisztratív választ adva az új helyzet által megfogalmazott feladatokra. Az 
implementáció gyengeségei nem tették lehetővé a kínálat kialakítása pontján az igények 
és lehetőségek alaposabb végiggondolását és a pedagógusok foglalkoztatásának átgon-
doltabb kialakítását. A délutáni foglalkozásokban való érintettség eltérő a pedagógu-
sok oldaláról, szakmai felkészülésre az érintetteknek kevés lehetősége volt, az együtt-
működés lehetőségek sem bontakoztak ki. 

A tanulói eredményesség növekedés esélye ellentmondásos, évfolyamonként 
változó, inkább az 5. évfolyamon mondható el, hogy a házi feladat elkészülte révén a 
délutáni bent maradás érdemben hatással lehet a tanulók eredményeire. 
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A vizsgálat eredményei alapján a legfontosabb közpolitikai ajánlásaink a következők:

Rendszerszintű javaslatok

•	 A vizsgálat tapasztalatai megerősítik, hogy célszerű a szabályozás pontosítása 
annak érdekében, hogy törvény közvetlen kötelezettséget az iskola számára 
fogalmaz meg (kötelező 8-16 – egyes esetekben 17 – óráig nyitva tartani és 
meg  határozott foglalkoztatást, szolgáltatást biztosítani.) A tanuló (illetve a 
szülő) automatikusan igénybe veheti ezeket, illetve kérelmezheti az ez alól 
tör ténő felmentést. 

•	 Pontosítani érdemes a felmentés szabályozását is. Vagy az intézményvezető 
mér legelési lehetőségeinek kereteit kell meghatározni (hasonlóan pl. a kötele-
ző tanórák látogatása alóli felmentéshez), vagy a mérlegelési lehetőséget kell 
módosítani tudomásul vételre. Utóbbi megoldás a célszerűbb és a jelenlegi 
gya korlathoz közelálló, ezért ezt javasoljuk. 

•	 Az iskolák által délután nyújtott szolgáltatások biztosításának kötelezettségét 
a köznevelési törvény minden intézményre vonatkozóan egységesen írja elő, 
ami nem tud igazodni a tényleges és jelentős rendszeren belüli eltérésekre. 
Ugyanakkor a tényleges változáshoz szükséges integrált szabályozást alkal-
mazni, amely eszközöket is ad az iskolák kezébe a megvalósításhoz és ahhoz, 

1 A javaslatok megfogalmazásában résztvevő szakértők: Győri János, Junghaus Ibolya, Kereszty Zsuzsa, Kerülő 
Judit, Mayer József, Palotás Zoltán, Sió László. 
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hogy ezt az időkeretet adekvát szakmai tartalommal töltsék fel. A jogszabály-
ra épülő beavatkozást fontos kiegészíteni ösztönzőkkel és támogatási lehető-
ségekkel (pl. irányelvek, ajánlások, módszertani segédletek, a pedagógusok 
számára tapasztalatszerzési és képzési lehetőségek). 

•	 Az iskolák számára lehetőséget kell teremteni az infrastrukturális feltételek 
meg teremtésére. Ehhez – a vizsgálat során megismert iskolák többségében 
plusz anyagi fedezet biztosítása szükséges, amelyhez célszerű felhasználni az 
európai uniós forrásokat (EFOP). 

•	 Az iskolák és az érintett pedagógusok számára meg kell teremteni a hatékony 
kommunikáció és támogatási lehetőségeket, tapasztalatátadás elérhetőségét a 
hatékonyabb implementáció érdekében. 

•	 Az eddigi tapasztalatok alapján indokoltnak tartjuk olyan implementációs 
feladatok elvégzését, amely a pedagógusok, szülők és tanulók számára látha-
tóvá teszi, hogy a különböző életkori szakaszokban, az eltérő helyzetű diákok 
és családok számára milyen szolgáltatásokat biztosít az iskola, milyen célokat 
szolgál, milyen előnyökkel (esetleg nehézségekkel jár). Javasolható a délutáni 
foglalkozásokkal kapcsolatos jó gyakorlatok összegyűjtése és terjesztése az is-
kolák és fenntartók felé. A javasolható jó gyakorlatokat érdemes a differenci-
ált intézményi, illetve tanulói igényekre tekintettel kialakítani, ennek során az 
egész napos iskolák kínálatát és tapasztalatait is figyelembe venni.

•	 Javasolt a kommunikációban és a szabályozásban is egyértelműen megkülön-
böztetni az délután 4-ig tartó iskola és az egész napos iskola fogalmát. Javasolt 
a délután 4-ig tartó iskola2 fogalmának a törvényben való értelmező megje-
lenítése, illetve megfelelő szinten (miniszter) kötelezettség megállapítása az 
ilyen irányú fejlesztések feltételeinek biztosítására. 

Helyi szintű javaslatok

•	 Célszerű a tankerület szintjén adódó erőforrások, például képzési, együttmű-
ködési lehetőségek feltárása, illetve bővítése. Ezek kiaknázása jelentős mér-
tékben segítheti a jó megoldások kialakítását, terjedését és a külső szereplők 
bevonását egyaránt. 

2 Esetleg más elnevezés alatt (pl. közösségi iskola, kiterjesztett iskola)
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Intézményi szintű javaslatok

•	 Célszerű a tanulók igényeihez, szükségleteihez, elsősorban tanulási önállósá-
gukhoz igazodó módon megszervezni a délutáni tanulást.

•	 A tanórán kívüli foglalkozások szakmai és operatív koordinálásának legyen 
megbízott felelőse az intézményekben; aki a feladatot a délelőtti tanítási órák-
ra és a diákok tanulási önállóságára figyelve koordinálja. A vezetői körön be-
lüli felelősséget célszerű az SZMSZ-ben szabályozni. 

•	 A délután tanulási típusú foglalkozások esetében is figyelemmel kell lenni a 
diákok aktuális tanulási képességére, haladási ütemére; a lehetőségeket diffe-
renciáltan alakítva. 

•	 A délutáni foglalkozásokban érintett pedagógusok kiválasztására, felkészü-
lésére, egymás és szakmai segítő személyzet általi támogatására külön figye-
lemmel kell lenni. A szakmai együttműködésekhez a szükséges időkeret 
biztosítása is fontos, indokolt biztosítani ennek meghatározott mértékű be-
számíthatóságát egyrészt a 32 órás kötelező iskolában tartózkodási időbe, 
másrészt a továbbképzési kötelezettség teljesítésébe.

•	 A délutánig 4-ig tartó foglalkozások esetében kiemelten fontos a tanulók ér-
demi pihenéssel kapcsolatos igényeinek kezelése, ennek megszervezése. Pihe-
nési lehetőségek, az irányított és az önálló tevékenységek megfelelő arányának 
biztosítása nélkül a napi 8 órai iskolában töltött idő mentálhigiénés szem-
pontból káros is lehet. 

◊ A délután iskolában maradás diákok több csoportja számára jelenthet 
kedvező lehetőséget. Jelenleg ez inkább a hátránnyal induló tanulók 
számára eredményezheti prevenció és intervenció lehetőségét egyaránt. 
Javasolható a lehetőségek célcsoportonként átgondolása és megterve-
zése. Ugyanakkor a délutáni foglalkoztatás lehetőségeinek biztosítása 
általában is jó lehetőséget teremt a differenciált fejlesztésre, azaz nem 
csak a hátrányos helyzetű diákok vagy a szakkörök, önképzőkörök ese-
tében a tehetséges vagy speciális érdeklődésű gyerekek, hanem a ’main-
stream’ számára is előnyökkel jár. Ennek érdekében a szülők megfelelő 
tájékoztatása, a programfejlesztés és a pedagógusok felkészítése egya-
ránt kiemelt feladat. 
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◊ A felső tagozat aggasztó eredménytelensége szempontjából is végiggon-
dolandóak a délután és a szülő-iskola kapcsolat lehetőségei a felső ta-
gozaton.

◊ A délutáni foglalkozások megvalósítása során keresni érdemes a szü-
lőkkel és más külső szereplők való kapcsolat kialakításának lehetőségét, 
rendszeressé alakítását. 
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A KUTATÁSRÓL

Az Eredményesség és társadalmi beágyazottság című kutatás átfogó célja egy jogsza-
bályi változásokkal összefüggő helyi, intézményi működési és változási folyamatok 
feltárása volt, s ezek tanulói eredményességgel összefüggő elemzése. 

A vonatkozó jogszabály a délután négyig tartó iskolára vonatkozik, és a 2011. évi 
CXC. törvényben található. A pontos törvényi szöveg így hangzik:  

27.§ (2) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási 
időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizen-
hat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen 
tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az álta-
lános iskola e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként is mű-
ködhet. 

55. § (1) Az iskolában – kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek 
megfelelően egész napos iskolaként működik – az igazgató a tanulót a szülő kérelmé-
re felmentheti – az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalko-
zás alól. 

A szabályozás hatása a statisztikai adatok tükrében

Az országos adatok idősoros elemzése látni engedi a tanórán kívüli tanulásban való 
részvétel nagyságrendjét és a közelmúlt tendenciáit is a vizsgált területen. Az adatok-
ból nagyságrendileg leszűrhető, hogy igen általánosnak mondható a tanórán kívüli 
foglalkozásokon való részvétel, ami az első vizsgált évben is meghaladta az általános 
iskolai tanulók számát, tehát minden általános iskolai tanuló egynél valamivel több 
foglalkozásban vett átlagosan részt. 
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Az egyes foglalkozások közti különbségekre is figyelve, kisebb nagyobb moz-
gások láthatóak az adatokon. A tanórán kívüli foglalkozások között a 2008/2009-es 
tanévben még az iskolai sportkör iránti érdeklődés volt a legintenzívebb, az általá-
nos iskolai tanulók bő harmada részt vett valamilyen sportkörön. Nagyon elterjedt 
volt a napközi, és a szakkör is, mindkettő a tanulók egyharmadát érintette. A többi 
foglalkozás nagyságrendekkel szerényebb érdeklődésre tartott és tart számot, 10% 
alatti a részesedésük a tanórán kívüli részvételből. A 2012/2013-as évre a kismértékű 
átrendeződés figyelhető meg a fenti sorrendben. Csökkent a sport iránti érdeklődés, 
és nőtt a napközi iránt, ezek mellett kismértékű növekedés a szakkör és a tanulószoba 
iránt is megfigyelhető. A következő évre, a 2013/2014-es tanévre az előző tendencia 
folytatódik, a szakkörökön való részvétel ugrásszerűen növekedett meg, a korábbi 
részvételi arányhoz képest a tanulószoba is. 

1. TÁBLÁZAT: A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOKON RÉSZTVEVŐK SZÁMA  
ÉS ARÁNYA 2008/2009 ÉS 2013/2014 KÖZÖTT, N, %

2008/2009 2012/2013 2013/2014
VÁLTOZÁS, 
2014/2008 

RÉSZT-
VEVŐK 
SZÁMA

AZ 
ÖSSZES 
TANULÓ 
%-ÁBAN

RÉSZT-
VEVŐK 
SZÁMA

AZ 
ÖSSZES 
TANULÓ 
%-ÁBAN

RÉSZT-
VEVŐK 
SZÁMA

AZ 
ÖSSZES 
TANULÓ 
%-ÁBAN

N %

iskolai sportkör 284859 36,03 245533 32,95 226414 30,18 -58445 79

napközi 261894 33,12 268341 36,02 296253 39,48 34359 113

szakkör,  
érdeklődési kör 250410 31,67 240366 32,26 339737 45,28 89327 136

énekkar 63731 8,06 59222 7,95 61818 8,24 -1913 97

tanulószoba 40989 5,18 45791 6,15 80337 10,71 39348 196

művészeti 
csoport 39946 5,05 44021 5,91 45767 6,10 5821 115

önképzőkör 3528 0,45 2549 0,34 3343 0,45 -185 95

összesen  
tanórán kívül

905823 119,56 905823 121,58 1053669 140,43 147846 116,3

Összes álta-
lános iskolai 
tanuló

790722 745058 750333

Forrás: KIR adatok



A KUTATÁSRÓL

Kutatási megközelítések és kérdések 

A kutatás konkrét célja mindenekelőtt a 2013/2014-es tanévben bevezetett délután 
4-ig tartó iskolával összefüggő tapasztalatok feltárására irányult, ebben a témakörben 
előzmény nélkülinek mondható, feltáró jellegű vizsgálat volt. A kutatás a kérdés kap-
csán elsősorban azt vizsgálta, hogy hogyan alakult eltérő helyzetű iskolákban a dél-
utánig tartó meghosszabbodott iskolai nap kötelezővé tétele. Másodsorban azonban 
figyelemmel voltunk egy másik, ezzel részben összefüggő, és ugyanazon tanévben 
bevezetett szabályozási változásra is: a pedagógusok kötött munkaidejének bevezeté-
sére is, mivel úgy véltük, hogy a két jogszabályi változás hatásában összefügg. Kérdé-
seink két irányban fogalmazódtak meg, éspedig, hogy…

•	 ezek a változtatások milyen fogadtatásban részesültek, és hogyan valósulnak 
meg a gyakorlatban eltérő helyzetű intézmények életében, lehet-e ebben a vo-
natkozásban jó megoldásokkal találkozni, 

•	 a tanórán kívüli foglalkozások hozzájárulhatnak-e a tanulói eredményesség 
javulásához, illetve az eredménytelenség csökkenéséhez, valamint hogy 

•	 a pedagógusok iskolában töltött meghosszabbodott munkaideje megnö-
velte-e a pedagógusok közti szakmai együttműködések gyakoriságát.

Az első kérdés feldolgozását elsősorban az implementáció értelmezési keretében vizs-
gáltuk. A kutatás másik, tanulói eredményességre irányuló kérdését a tanulási utak és 
támogatások összefüggéseiben elemeztük. A jelen összegzésben nem az elméleti kér-
désekre igyekszünk fókuszálni, hanem a kutatás empírikus tapasztalatait adjuk közre 
gyorsjelentés szintjén3, a kapcsolódó következtetésekkel és szakpolitikai ajánlásokkal 
kiegészítve.

3 A projekt kapcsán született részletes elemzések kötet formájában jelennek meg.



14

5
EMPÍRIKUS TAPASZTALATOK

M I N TA  É S  M Ó D S Z E R E K

A kutatás empirikus része egy kvantitatív komponenst, egy kérdőíves vizsgálatot fog-
lalt magába, másfelől egy, a kérdőíves adatfelvételbe bekerült iskolák szűkebb körére 
kiterjedő kvalitatív terepmunkát és az ebből született esettanulmányokat. 

Kutatásunk mintája három járás 34 általános iskolájának adataira épül. A járá-
sok kiválasztása néhány társadalmi háttérmutató (HH, HHH arány) segítségével tör-
tént. A kiválasztott járások egyike az országos átlagnál kedvezőbb helyzetű volt (Bp.-i 
kerület), egy másik az országos átlaghoz közel eső vidéki járás (J járás), a harmadik, 
szintén vidéki járás (M járás) az országos átlagtól elmaradó mutatókkal bírt. A vizs-
gálatba került iskolákban a válaszadási arány növelése érdekében papír alapú kérde-
zésre került sor két adatfelvételi körben, a 2013/2014-es tanév első és második félévé-
nek a végén, január-december valamint ugyanezen tanév május-júniusa időszakában. 
A részletes elemzés során az első adatfelvételi kör adatait dolgoztuk fel, összesen 
34 igazgató, 548 pedagógus, valamint 403 3. évfolyamos, 850 5. évfolyamos és 818  
8. évfolyamos tanuló válaszait dolgoztuk fel. Az 5. és 8. évfolyamos tanulók szüleinek 
válaszait is be tudtuk építeni az elemzésbe. Elsősorban a felső tagozatra fókuszálás 
céljával (Az adatfelvétel mintáját lásd a mellékletben.)

•	 A kvantitatív kutatási részt kiegészítette egy kvalitatív megközelítésű kutatási 
rész. Ennek során 7 esettanulmány készült, jelentős részben az érintett já-
rásokban. Az iskolák kiválasztásában szintén elsősorban a társadalmi háttér 
mutatóira támaszkodtunk, hogy jobb és rosszabb tanulói összetételű iskolák 
gyakorlatába egyaránt bepillanthassunk. Az alábbiakban az ezek alapján ki-
rajzolódó eddigi tapasztalatokat foglaljuk röviden össze. 
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I N T É Z M É N Y E K :  A  M E G VA L Ó S Í TÁ S  
I N T É Z M É N Y I  TA PA S Z TA L ATA I

Fogadtatás, vélemények

A délután 4 óráig tartó iskola bevezetését az iskola-vezetők jelentősnek ítélték (4-es 
skálán 3,4), több mint harmaduk (13 fő a 35 főből) szerint nagyon jelentős változást 
jelentett. A megkérdezett vezetők között mindössze négy olyan akadt, akinek véle-
ménye szerint ez az intézkedés semmiféle változást nem eredményezett. A beavatko-
zás hatásait az iskola-vezetők eltérően értékelték, az eltérések statisztikai értelemben 
is szignifikánsak: az M. járásban dolgozó vezetők több mint fele (10 fő a 17 főből) 
nagyon jelentős változásokat eredményező intézkedésnek minősítette, a fővárosban 
a vezetők harmada (2 fő a 6-ból), a J. járásban azonban mindössze egyetlen vezető 
vélekedett ugyanígy.4 5 A hátrányos helyzetű tanulókat fogadó iskolák fele látta na-
gyon jelentősnek a maguk számára az intézkedés hatását. 

A délutáni iskoláztatás nem kötelező jellegű bevezetésének támogatására utal 
az a tény is, hogy az igazgatók által kifejezett egyetértés mértéke a „minden tanuló 
számára választhatóvá kell tenni a délutáni foglalkozásokat” kijelentés esetében is 
relatíve magas, 3,6. A regisztrált átlagok alapján a megkérdezett iskolavezetők inkább 
elutasítják, mint támogatják azt a két „szélsőséges” véleményt, miszerint „teljes mér-
tékben indokolt, hogy az iskola átvegyen feladatokat a családtól” (átlag: 2,3), vala-
mint azt is, miszerint „Semmilyen beavatkozás nem szükséges, a tanulók délutáni 
ellátása a család felelőssége” (átlag: 2,2) Az pedagógusok szintén inkább elutasítják 
azt a megközelítést, amely szerint az iskoláknak valamilyen mértékben bele kell avat-
koznia a családok gyermekeikkel kapcsolatos funkcióinak az ellátásába. 

A fogadtatás kérdésében a pedagógusok számosabb véleményére támasz-
kodtunk. A pedagógusok megítélése szerint a vezetők döntő többsége kedvezően, 
vagy kife jezetten lelkesen fogadta a változásokat. A pedagógusokra ugyanakkor ez 
már nem igaz, esetükben a kedvező és az elutasító fogadtatás egyaránt jelentős volt.  
A szülők véleménye a pedagógusokéhoz hasonlóan alakult, kicsit nagyobb eltérés 
jellemezte a kedvező fogadtatás (47,3%) és kedvezőtlen fogadtatás arányát (37,8%).  
A legkevésbé a tanulók fogadták pozitívan az intézkedést, 52%-uk volt inkább pozitív, 
34,2%-uk inkább negatív véleményen.

4 A pedagógus munkaidővel kapcsolatos változás megítélésében hasonlóak az eltérések.

5 A második mérésben már kevésbé látták jelentősnek a változást a maguk számára. 
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1. ÁBRA: AZ INTÉZKEDÉS FOGADTATÁSÁNAK MEGÍTÉLÉSE  
A PEDAGÓGUSOK VÉLEMÉNYE SZERINT, % 

0 20 40 60 80 100

Nem tudja/nem válaszoltLelkesen, kezdeményezően (4)

Inkább elutasítóan (2) Inkább kedvezően (3)Nagyon elutasítóan (1)

5,3

3,3

7,3

2,6

2,8 51,1 21,5

35,2 41,8 5,5

44,7 31,6 2,6

37,2 40,5 4,7

29,7 43,1 7,1A válaszadó pedagógus

A pedagógusok 
általában

A tanulók általában

A szülők általában

Az igazgató

A feltett kérdés: Az Önök iskolájában hogyan viszonyultak a délután 4-ig tartó iskola kötele-
ző bevezetéséhez az érintettek? 

A kérdezett pedagógusok véleménye szerint a beavatkozás elsősorban a szülők szá-
mára kedvező (5-ös skálán 3,6-es átlag), másodsorban a rosszabbul teljesítő tanu-
lók számára (3,5). A pedagógusok az igazgató számára kedvezőbbnek látták (3,2), 
mint a maguk (2,9) számára. A legkevésbé a jól tanuló gyerekek szempontjából látják  
előnyét. 

Szülői igények, vélemények

Az délután 4-ig tartó iskola kérdésében megkerülhetetlen a szülők véleménye, ezért 
a kutatásban a szülők igényeit és véleményét is igyekeztünk megtudni. Az adatok 
alapján úgy tűnik, a szülők többsége számára nem okozott gondot gyermekük dél-
utáni felügyelete, a kisebb gyerekeknél inkább fordul elő, a 8. osztályosoknál már 
egyáltalán nem.
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2. TÁBLÁZAT: AZ ELŐZŐ TANÉVBEN ELŐFORDULT-E, HOGY GONDOT OKOZOTT 
ÖNÖKNEK GYERMEKÜK DÉLUTÁNI FELÜGYELETE?  

(A TANULÓK ÉVFOLYAMA SZERINT, A VÁLASZADÓK %-ÁBAN) 

3. OSZTÁLYOS 5. OSZTÁLYOS 8. OSZTÁLYOS EGYÜTT

TANULÓK SZÜLEI

Igen, nagy gondot okozott 4.2% 4.2% 1.3% 3.2%

Gondot okozott, de meg tudták 
oldani

18.3% 17.0% 6.1% 13.3%

Nem okozott gondot 77.4% 78.8% 92.6% 83.5%

Együtt
100.0% 
(496 fő)

100.0% 
(934 fő)

100.0% 
(820 fő)

100.0% 
(2250 fő)

A különböző járásokban és eltérő társadalmi helyzetben élő szülők más-más igényt 
fogalmaznak meg gyermekük délutáni időtöltésével kapcsolatban. Átlagosan az ál-
talános iskolás tanulók szüleinek 16,5% nyilatkozott úgy, hogy valamilyen mérték-
ben gondot okozott számára a gyermek felügyelete az előző tanévben, 84% számára 
ez nem volt gond. Leginkább a budapesti szülők érintettek a kérdésben: 5,4%-uk 
számára nagy, 15,7%-uk számára megoldható gondot jelentett a felmérést megelő-
ző tanévben gyermekük délutáni felügyeletének biztosítása. A vidéki járásokban élő 
szülőknél láthatóan ezek az arányok alacsonyabbak.

Az intézményvezetők és a pedagógusok mellett a szülőket is megkérdeztük  
a dél utáni foglalkozások kötelező bevezetéséről. Arra voltunk kíváncsiak, hogy meny-
nyire értenek egyet azzal az állítással, hogy „választhatóvá kell tenni a délutáni foglal-
kozásokat”. Adataink szerint a szülők jelentős arányban gondolják úgy, hogy választ-
hatóvá kell tenni ezeket a foglalkozásokat. Az állítás tartalmával „teljes mértékben 
egyetértők” aránya 53,8%, az „egyetértők” aránya pedig 36,4%. 

A felmentések kérdése

Az iskolák közt számottevő különbség figyelhető meg abban, hogy hogyan alakítot-
ták az intézkedés nyomán a helyzetet, az eltérésekben láthatóan szerepe van az értel-
mezéseknek, s ebben a tankerületnek is. 
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A vizsgált iskolákban a szülők ötöde (20%-a) kért teljes és ugyanekkora hánya-
da (20,3%-a) részleges felmentést alsó tagozatos gyermek számára. A felső tagozato-
sok esetében ezek az értékek magasabbak: 50% a teljes, 24% a részleges felmentésre 
vonatkozó szülői kérelmek aránya, együtt 74%-ot tesznek ki a felmentési kérelmek. 

3. TÁBLÁZAT: A FELMENTÉSEK ARÁNYA A VIZSGÁLT ISKOLÁKBAN (%)

TELJES FELMENTÉS RÉSZLEGES FELMENTÉS

alsó tagozat 20 20

felső tagozat 50 24

A délutáni iskoláztatás alól történő felmentések kérvényezésének relatíve leggyakrab-
ban említett oka a gyermek iskolán kívüli különórái voltak. A felmentést kérvényező 
szülők 40,1%-a erre az okra hivatkozott. Az említések gyakorisága szerint második 
felmentési ok az volt, hogy meg tudják oldani otthon is a gyermek felügyeletét (36,5%). 
A felmentést a szülők 19,4%-a azért kérte, mert nem akarták, hogy gyermekük az 
egész napot az iskolában töltse. A további felmentési okok említési gyakorisága már 
nem érte el a 10%-ot. A gyermekek iskolán kívüli különóráira a budapesti szülők hivat-
koztak a relatíve legmagasabb gyakorisággal (55,8%), ez az ok a vizsgált két járásban 
tanuló gyermekek esetében már lényegesen alacsonyabb gyakorisággal volt említve. 
A kedvezőtlenebb adottságú J és M járásban tanuló diákok szülei esetében a leggya-
koribban említett felmentési ok az volt, hogy meg tudják oldani a gyermekek délutáni 
otthoni felügyeletét.

A felmentésekkel kapcsolatos kérelmekről az intézményvezetők eltérő hatásköri 
és szerepértelmezések mentén döntöttek, járásonként jellem zően eltérő módon. Az 
igazgatók legtöbb esetben mérlegelés után döntöttek a kérelmekről, csak 3 esetben 
említették, hogy automatikusan minden kérelmet jóváhagytak. 2 eset fordult elő 
mintánkban, ahol tanulmányi eredmény figyelembe vételével döntöttek. A kérelmek 
elutasítására mindössze 18 esetben került sor, ezek többségére (12 eset) az M járás-
ban, kisebb részére (6 eset) a J járásban. 11 iskolában kötelező délutáni foglalkozá-
sokra hivatkozva nem engedélyezték a felmentéssel kapcsolatos kérést. 
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A megvalósítás: intézményi célok 

Az intézmények oldaláról a megvalósítással kapcsolatban mindenekelőtt arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy az érintettek véleménye szerint milyen mértékben járul hozzá 
a délutáni foglalkozások bevezetése a saját intézményükben megfogalmazott szak-
mai célok megvalósításához. Az intézményvezetők valamennyi, általunk említett célt 
fontosnak tartottak, mindenekelőtt a továbbtanulást és a kulcskompetenciák fejlesz-
tését, de kiemelt fontosságúnak mondták a tárgyi tudás bővítését és a társadalmi szo-
cializáció erősítését is. Megítélésük szerint a délutáni foglalkozások csak egy kevésbé 
fontosnak ítélt cél, a gyerekek napközbeni ellátásának kielégítéséhez járulnak teljes 
mértékben hozzá, a legfontosabbnak ítélt célokhoz közepesnél valamivel jobban. 
Leg  teljesebb összhang az intézményi célok és a délutáni iskola kapcsolatát illetően a 
szocializációs célok tekintetében volt. 

A pedagógusok hasonló fontossági sorrendet állítottak fel, a délutáni foglalko-
zások ezekhez való hozzájárulásában a véleményükben inkább hangsúlykülönbségek 
ragadhatóak meg az igazgatókéhoz képest: valamivel magasabbra értékelték ezeknek 
a szocializációval összefüggő célokhoz való hozzájárulását. 

4. ÁBRA: A DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA  
AZ ISKOLA FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ – INTÉZMÉNYVEZETŐK
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A gyerekek napközbeni ellátásának 
biztosítása

A gyerekek társadalmi szocializációja

A gyerekek felkészítése a tovább-
tanulásra

Kulcskompetenciák fejlesztése

A gyerekek ellenőrzése, deviáns 
viselkedések megakadályozása

A gyerekek kortárscsoportot érintő 
problémáiban való segítségnyújtás

Életen át tartó tanulásban fontos 
készségek elsajátítása

A gyerekek tárgyi tudásának bővítése

Munkaerőpiacon hasznos készségek 
elsajátíttatása

Pályaválasztásban való segítség 
nyújtása
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A kínálat kialakítása

A legjellemzőbb, 25 iskola esetében előforduló változás a kínálat bővülése volt, a 
leg több esetben ezt a szakkörök, igen gyakori a napközi, iskolaotthon, tanulószoba 
szervezése jelentette, de jellemző a korrepetálások és sportfoglalkozások szervezése 
is. Járásonként nagyon nagy különbség figyelhető meg abban, hogy mire helyezték a 
hangsúlyt: az M járásban a szakkörök és a napközi dominált, a J járásban a sportfog-
lalkozások, szakkörök és napközi, a fővárosi kerületben a szakkörök, napközi és kor-
repetálás jellemzőek.

A kínálat bővülésén túl említett változások: 14 iskolában szorosabbá vált a kap-
csolat a délutáni foglalkozások és a tanórai anyag között, 12-ben átalakult a foglal-
kozások tartalmi szerkezete, 10 iskolában megváltoztak a tanulásszervezési formák. 
Az iskolavezetők jelentős számban említették mindemellett azt is, hogy nem történt 
lényeges változás a délutáni foglalkozásokat illetően. 

A délutáni kínálat változtatásakor elsősorban a tanulók igényeit (25 említés), 
másodsorban a pedagógusok kompetenciáit és vállalásait (23 említés), harmadsor-
ban pedig a helyben adódó lehetőségeket (21 említés) figyelembe véve jártak el az 
iskolavezetők. A szülők igényeire már jóval kevésbé voltak tekintettel (9 említés), a 
pedagógusok foglalkoztatási igényeit hasonló arányban (9 említés) tekintették külön 
szempontnak. 

Az iskolavezetők többsége (19 fő) úgy vélte, hogy az általa vezetett iskolában 
a pedagógusoknak nincs szükségük külön felkészülésre, mivel jelenlegi felkészült-
ségük mellett meg tudják oldani a feladataikat. 13 vezető volt, aki másként véleke-
dett, 11-en úgy ítélték meg, hogy a pedagógusok kis felkészülést követően meg fogják 
tudni oldani az új feladatokat is. 2 vezető volt, aki komolyabb felkészülést tartott 
szükségesnek. A pedagógusok a felkészülés kérdésében hasonló véleményen voltak, 
mint a vezetők: a kérdezettek fele úgy nyilatkozott, hogy nincs szüksége felkészülésre, 
harmada úgy vélte, hogy kis felkészülés után el tudja látni az új feladatokat is. Kisebb 
részük több felkészítést igényelt. 

A tervezéssel kapcsolatosan a pedagógusok több problémát is jeleztek, elsősor-
ban az iskolán kívülálló jellegűeket, mint például az anyagi fedezet hiánya (87%), 
a tanterem hiánya (59%), a feladat jellege és újszerűsége (59%), a felkészülési idő 
hiánya (58%). Bár szerényebb arányban, de iskolán belülinek tekinthető problémák 
is adódtak, például a nézetkülönbség a szülőkkel (39%), tanulókkal (37%), tantes-
tületen belül (32%). A legkevésbé jellemzőnek a pedagógusok és a vezetők közötti 
nézetkülönbség, feszültség (22%) mondható az adatok alapján (lásd melléklet). 
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A pedagógusok délutáni foglalkoztatása

A 2013/2014-es évtől alapvető változások következtek be a tanárpolitikában, ezek 
igen sok területen érintették a pedagógusokat. A délután 4-ig tartó iskola egyik fel-
tételét, a pedagógusok délutáni foglalkoztatását egy másik rendelkezés, a pedagógus 
32 órás kötött munkaidő bevezetése tette lehetővé, ezért kutatásunk figyelme erre is 
kitért. 

A terepmunka tapasztalatai azt mutatták, hogy a kötött munkaidő bevezetése 
elsősorban technikai-szervezési feladatokat jelentett az iskolák vezetői számára, akik 
egyben igyekeztek az ezzel járó munkaterheket minimalizálni a pedagógusok szá-
mára. Szakmai-pedagógiai oldalról kevés iskola, ill. pedagógus közelített a kérdés-
hez, ahol mégis, ott jellemzően valamivel pozitívabban álltak a többletfeladatokhoz.  
A szakmai választ (is) megfogalmazó intézmények jellemzően korábbi tapasztala-
tokkal is rendelkeztek a délutáni foglalkozásokkal összefüggésben. Mindazonáltal 
összességében több negatív, mint pozitív tapasztalatot illetve várakozást fogalmaztak 
meg a pedagógusok, ebben azonban jelentős különbség volt az alsós és felsős a peda-
gógusok megítélése között. Általánosnak tűnik ugyanakkor a rosszkedv, a fáradtság, 
de olykor megfogalmazódik az említés szintjén, mintegy nem szándékolt következ-
ményként a pedagógusok egymás közt töltött több együttléte, és a tanulókkal töltött 
több idő és személyesebbé váló kapcsolatok. 

A kérdőíves adatok tanúsága szerint a pedagógusok délutáni elfoglaltságait te-
kintve az előző tanévvel összehasonlítva a legnagyobb változás a szakkörök szervezé-
se és a napközi és tanulószoba terén figyelhető meg, például 48-ról 59%-ra (11%-kal) 
nőtt a szakkört szervezők aránya, hasonló mértékben a napközis és tanulószobás fog-
lalkozást tartóké. A szakköröket szervezők mellett láthatóan a napközis foglalkozá-
sokat és a tanulószobát tartó pedagógusok esetében volt a legnagyobb a változás az 
intézkedés bevezetése következtében.

A két csoportot a felső tagozaton tanító pedagógusok esetében néhány vonat-
kozásban közelebbről is megvizsgálva úgy láttuk, hogy bár az érintettséget tekintve 
a szakkörök vezetése jelentősebbnek tűnik, a munka sajátosságait tekintve feltéte-
leztük, hogy mégsem ez a feladat, hanem a napközis és tanulószobai foglalkozások 
kívánnak nagyobb változtatást a pedagógusoktól munkájukban és nézeteikben. 
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A tanulószobán tanító pedagógusok

A délutáni foglalkozások szempontjából két kiemelten érintett pedagóguscsoport  
– a szakkört vezetők és a tanulószobát vezető – közül a tanulószobán tanító pedagó-
gusok kérdését láttuk fontosabbnak. Az hogy a két tanév között 15,4%-kal nőtt azok 
aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy gyakran tanítanak tanulószobán.6 Kérdést jelen-
tett, hogy ez az eltérés megragadható-e a munkaidőben, a pedagógusi munka, peda-
gógusi kompetenciák sajátosságaiban és az esetleg szükségesnek ítélt támogatások 
megjelenésében is. 

A tanulószobán tanító pedagógusok szemével nézve a tervezés és a megvalósí-
tás folyamata más oldalról mutatkozik meg. Számukra nagyobb problémát jelentett a 
feladat újszerűsége, a felkészüléshez szükséges idő hiánya. Ugyanakkor a többi érin-
tettel való kapcsolat is valamivel feszültebbnek látszik, az átlagnál nagyobb mérték-
ben utalnak tantestületen belüli, tanulókkal szembeni feszültségre, vezetők és tantes-
tület közti feszültségre. 

A pedagógusok tanulókkal való kapcsolatára irányuló kérdésünk azt mutatja, 
hogy a tanulószobán tanító pedagógusoknak valamivel nehezebb dolguk van e tekin-
tetben, míg a pedagógusok átlagosan 60%-ban jó viszonyban vannak a tanulók több-
ségével, a tanulószobán nem tanító pedagógusok még jelentősebb, 70%-os arányban 
nyilatkoztak így, addig a tanulószobán gyakran tanító pedagógusok csak 43%-a tu-
dott igazán kedvező választ adni a kérdésre. 

A tanóra jellemzőit illetően a tanulószobán gyakran tanító pedagógusok kicsi-
vel több, mint fele – szemben a pedagógusok átlagának magasabb arányával – nyilat-
kozott úgy, hogy a tanulók többsége aktívan részt vesz a munkában. A pedagógusok 
bő harmada említette, hogy jelentős azoknak a tanulóknak az aránya is, akik ugyan 
nem vesznek részt az osztálytermi munkában, de nem is zavarják az órát, 12 % azon-
ban az órát zavaró tanulókról számolt be. 

Míg az osztálytermi munka során dominánsan 43%-ban frontális tanulásszer-
vezési megoldásokat alkalmaznak és az óra többi részében kerül sor más megoldá-
sokra, addig a tanulószobai tanulás során mindez inkább fordítva alakul: a rendelke-
zésre álló idő csak mintegy egynegyedét tölti ki a pedagógus frontális munkával, az 
időkeret többi részében egyéni és csoportos munkákra kerül sor. 

A pedagógusok részéről a 8 pedagóguskompetencia közül kiemelt legfontosabb 
kompetencia mind a tanulószobán tanító, mind ott nem tanítók részéről a „tanu-
lás támogatása” volt, a tanulószobás pedagógusok azonban ezt magasan kiemelték 
minden más kompetencia közül (4,3-as értékkel). Feltűnő, hogy már nem szerepel a 

6 A délutáni foglalkozásokkal kapcsolatban a kérdésfeltevésben csak a napközis foglalkozás szerepelt, a tanuló-
szoba az „egyéb” kategóriába került. Azzal együtt feltehetően jelentősebb lenne az eltérés.
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leginkább kiemeltek között, de az átlagnál magasabbra értékelték a szaktudományi, 
szaktárgyi, tantervi tudást is. Mindezek a kiemelt és átlagnál jobban hangsúlyozott 
kompetenciák a tanulószobai munkához, a házi feladat és a tanórához kapcsolódó 
tanulási feladatokhoz igazodó gyakorlatot tükrözi. 

A terepmunka során a felső tagozatos napközis foglalkozásokra és tanulószobák-
ra fókuszáltunk. A tényleges foglalkozások a tanulószobákon elsősorban tanárfüggő 
módon működnek, így természetszerűleg akadnak jó és kevésbé jó tapasztalatok is. 
Találkoztunk olyan iskolával is, ahol a 35-40 fős napközis csoportokat szerveztek a 
4. évfolyamon, ahonnan a szülők tanév közben kikértek sok gyereket, s olyannal is, 
ahol a roma szülők nem tudtak a tanulószoba lehetőségéről, vagy ahol a problémás 
tanulók nem maradhattak bent délutáni tanulószobán. De találkoztunk olyannal is, 
ahol már évek óra jól kialakult gyakorlat szerint működik a napközi és a tanulószoba, 
a délelőtt és délután tanító pedagógusok jól bejáratott együttműködése mellett.

A pedagógusok támogatásai, együttműködések

A pedagógusok támogatását új feladatokkal kapcsolatban eredményezhetik szakmai 
fejlődési lehetőségek, segítő foglalkozású személyek igénybevételének lehetősége, de 
a tantestületen belüli együttműködések is. 

A pedagógusok közti együttműködések az általunk vizsgált iskolákban összes-
ségében érdemben nem változtak az iskolában töltött több idő hatására. Az esetta-
nulmányok tapasztalatai alapján azonban megfigyelhetőek voltak eltérések: egyes 
iskolákban az együttműködések a változások nyomán javultak (pl. a délelőtt tanító 
és a délután tanító pedagógusok közti kommunikáció, hospitálás), másutt az idő hiá-
nyára hivatkozva éppenséggel visszaszorultak. 

A segítő személyek hozzáférése nem általános és éppen a hátrányos helyzetű 
iskolakategóriákban ahol a tanuló közt a HH arány 36% feletti, ahol jobban érintet-
tek a pedagógusok is, szignifikánsan rosszabbnak mondható az általunk kérdezett 
valamennyi segítő személy elérhetősége (pl. gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, 
szociális munkás). Továbbképzésekben való részvételük ugyanakkor az átlagnál szig-
nifikánsan intenzívebb, az elmúlt 5 évben 5,8 továbbképzésen vettek részt, (átlag 4,5), 
belső együttműködéseik kevésbé intenzívek (belső képzés 3,2 átlag: 3,4), óralátogatá-
sok szintén valamivel ritkábban (3,3 átlag: 3,5).
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TA N U L Ó K :  TA N Ó R Á N  K Í V Ü L I  F O G L A L KO Z Á S O K  
–  H O Z Z Á F É R É S  É S  R É S Z V É T E L

A tanórán kívüli foglalkozások céljai igen sokfélék lehetnek, a jelen elemzés kereté-
ben elsősorban a tanulással közvetlenül összefüggő célokat szolgáló formákra fóku-
száltunk, ezek között is elsősorban arra, amiről úgy gondoltuk, hogy az egyik olyan 
tevékenység, amire leginkább jellemző, hogy közvetlen támogatást igyekszik nyújta-
ni a tanulók számára. 

A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételt a tanuláshoz való hozzáférés 
kérdése oldaláról vizsgáltuk. Ezt három oldalról elemeztük: a részvétel, az időfelhasz-
nálás és a tanulási támogatásokhoz való hozzáférésen keresztül.

Részvétel 

A várakozásoknak megfelelően igen eltérő volt a három évfolyamon tapasztalható 
délutáni tanulásban érintett tanulók aránya. Az iskolában töltött hosszú idő termé-
szetes az alsó tagozaton, a 3. évfolyamos tanulók 80%-a nemcsak délelőtt, de délután 
is az iskolában van, csak 20%-uk megy haza erre az időre. Az 5. évfolyamon kiegyen-
lítettnek mondható a délután iskolában maradó (51%) és iskolából távozó (49%) 
gyerekek aránya. A tanórán kívüli tanulás a 8. évfolyamon már nem jelentős: csak a 
tanulók 16%-a marad az iskolában minden nap, a tanulók kétharmada (67%-a) soha 
nem marad bent. 
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5. ÁBRA: DÉLUTÁNI ISKOLAI RÉSZVÉTELI ARÁNYOK  
A 3., 5., ÉS 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN, %

3. OSZTÁLYOSOK

5. OSZTÁLYOSOK

8. OSZTÁLYOSOK

Mindennap délután 4-ig vagyok iskolában, tanulószobában
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Mindennap délután 4-ig vagyok iskolában, tanórán vagy délutáni foglalkozáson

Hetente egyszer elmegyek az iskolából délután 4 előtt

Hetente többször elmegyek az iskolából délután 4 előtt

Minden nap elmegyek az iskolából délután 4 előtt
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Nagy az eltérés az iskolában maradásban járásonként: igen magas a bent maradók 
ará nya a M járásban, ahol minden nap bent marad a tanulók 28%-a még ezen a 8. év-
folyamon is! A másik véglet a számos hátrányos társadalmi összetételű helyzetű tele-
pülést és iskolát magában foglaló J járásban figyelhető meg, ahol a tanulók túlnyomó 
többsége, 83%-a egyik nap sem marad az iskolában délutánra. Az átlagot a főváros 
képviseli, ahol a tanulók nem egészen kétharmada nem marad bent az iskolában, a 
közel egyötödük bent marad minden nap, s hasonló arányban vannak, akik a héten 
belül is változó módon élnek a bent maradás vagy a felmentés lehetőségével. A min-
dennap bent maradók legnagyobb csoportja (9%) tanulószobán marad bent, a tanu-
lók 7%-a szintén mindennap bent marad az iskolában, de nem tanulószobán, hanem 
más foglalkozásokon. Azok aránya, akik nem maradnak, hanem heti egy vagy több 
alkalommal elmennek az iskolából, a bent maradókhoz hasonlóan alakult.
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6. ÁBRA: A DÉLUTÁNI ISKOLÁBAN MARADÁS MINTÁZATAI  
JÁRÁSONKÉNT, A 8. ÉVFOLYAMON, %
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Járásonként igen eltérő a 8. évfolyamon a tanulószobára járók összetétele. Az M járás 
és a budapesti kerület igen hasonlónak mondható, a tanulói összetétel mindkét eset-
ben igen heterogén, az anya iskolázottsága szerinti valamennyi csoport megtalálható 
a tanulószobán, bár a nem tanulószobásokhoz képest magasabb arányban vannak az 
alacsonyabb iskolázottságú anyák gyermekei. A J járásban ettől eltérő mintázat ala-
kult ki: itt a kevés számú tanulószobás tanuló túlnyomó többsége a hátrányos társa-
dalmi környezet következtében legalacsonyabb végzettségű anyák gyermekeiből ke-
rült ki, s így jóval homogénebb összetételűnek mondható. Az adatok közelebbi 
elemzéséből úgy tűnik, hogy a J járásban a tanulószoba intézménye nemcsak szűk, 
de erősen szegregált kereteket jelent, az itt résztvevők 80%-a legalacsonyabb iskolá-
zottsággal rendelkező szülők gyerekeiből áll. 

A várakozásoknak megfelelően évfolyamonként jelentős eltérések figyelhetőek 
meg a délutáni iskolai bent maradásban a tanulók társadalmi hátterét is figyelembe 
véve. Az anya iskolázottságára tekintettel évfolyamonként jelentős eltérés figyelhető 
meg a délutáni iskolában maradásban. 
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7. ÁBRA: DÉLUTÁNI BENT MARADÁS  
AZ ANYA ISKOLÁZOTTSÁGA SZERINT, 5. ÉS 8. ÉVF. %
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A tanulásra fordított idő

Egy tipikus napot nézve a tanulásra fordított idő a 8. évfolyamos tanulók esetében 
saját megítélésük szerint összesen átlagosan 9,3 óra, ebből átlagosan 6,9 órát tölte-
nek iskolán belüli tanulással, és 2,4 órát iskolán kívüli vagy otthoni tanulással. Ha 
a délután iskolában tartózkodás kategóriái mentén elemezzük adatainkat, láthatóvá 
válik, hogy a délutáni tanórán kívüli tanulás időkerete bő másfél óra a leginkább 
érintettek esetében. Ezzel azonban nem annyira az iskolán kívüli tanulási lehetőségek 
kompenzálására adódik lehetőség, inkább csak az átlagos iskolában töltött időkeret 
egyensúlyozódik ki az egyes tanulócsoportok esetében. Láthatóan ugyanis a tanórai 
tanulásban tekintetében is jelentős eltérések vannak az egyes csoportok között. Az 
iskolák kívüli tanulás különbsége ehhez további egy órát hozzátesz. 

Összességében tanulószobás tanulók számára ugyan megnövelte a tanulószoba 
a tanulással töltött időkeretet, de a többi helyszínen (tanórán, iskolán kívül és otthon) 
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tanulásira fordított többlet időtől így is igen messze állnak. Ezt figyelembe véve a 
tanuláshoz való hozzáférés javulása önmagában bár jelentős, mégis jelentős marad 
az eltérés. Jelentősebb hatást akkor lehetne elérni, ha a megnövekedett időkeretben a 
tanulás hatékonysága is jelentős mértékben javulhatna. 

4. TÁBLÁZAT: TANULÁSRA FORDÍTOTT IDŐ EGY ÁTLAGOS NAPON  
A 8. ÉVFOLYAMOSOK KÖRÉBEN (ÓRA) 8. ÉVF.

EGYÜTT
ISKOLÁ-

BAN
ISKOLÁN 

KÍVÜL

TANÓRÁK 
AZ ISKO-
LÁBAN

TANÓRÁN 
KÍVÜLI 

TANULÁS 
ISKOLÁ-

BAN

KÜLÖ-
NÓRA, 

ISKOLÁN 
KÍVÜL

TANULÁS, 
HÁZI FELA-
DAT ELKÉ-
SZÍTÉSE 
OTTHON

tanulószoba 5,4 1,3 0,3 1,0 8,0 6,7 1,3

legalább 4 
nap bent 
marad

5,4 1,4 0,4 1,1 8,3 6,8 1,5

legfeljebb egy 
nap vagy nem 
marad bent

5,3 0,5 0,4 1,5 7,7 5,8 1,9

átlag 5,3 0,9 0,4 1,3 7,9 6,2 1,7

p=0,001

Iskolai támogatások

Az elemzés során kitértünk arra a kérdésre is, hogy az iskolai és az otthoni tanulá-
si környezetben töltött idő során mi történik a tanulókkal, részesülnek-e a tanulók 
valamilyen közös vagy egyénre szabott támogatásban. A délutáni bent maradás kap-
csán megkülönböztettük a közvetlen tanulmányi támogatást (pl. házi feladatban vagy 
tantárgyi kérdésben nyújtott segítség) és közvetettebb támogatásokat, ahol a délutáni 
bent maradás előnyös lehetősége a kapcsolatok, a szocializáció oldaláról jelentkezik. 

A támogatások elérhetőségéről a támogatási igény függvényében beszélhetünk, 
ezért arra is rákérdeztünk.
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4. ÁBRA: TANULMÁNYI ÉS NEM TANULMÁNYI JELLEGŰ  
TÁMOGATÁSI IGÉNYEK ELŐFORDULÁSA, % 
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A feltett kérdés: Milyen gyakran fordul elő, hogy segítségre van szükséged az alábbi kerü-
leteken?

Jelentős mértékben eltérhet a támogatási igény a társadalmi háttér függvényében.  
A társadalmi háttér mutatóját, az anyák iskolázottságát is figyelembe véve azt tapasz-
taljuk, hogy a diplomás szülők gyerekeit leszámítva a tanulók hozzávetőlegesen egy-
ötödének gyakran van segítségre szüksége az 5. évfolyamon tantárgyi kérdésekben, s 
nem ritkán, 13-15% körüli arányban a házi feladat elkészítéséhez is. Ezen az évfolya-
mon a legnagyobb mértékben az alacsony iskolázottságú anyák gyerekei szorulnak 
segítségre. A 8. évfolyamon a szülői iskolázottság szerepe valamivel inkább tetten 
ér hető. (Csak a tantárgyi segítség iránti igény szignifikáns gyengén, a házi feladat 
már nem.)

A bent maradást is figyelembe véve adatainkból az tűnik ki, hogy az 5. évfolya-
mon elsősorban azok maradnak bent délután tanulószobán az iskolában, akik jelen-
tős arányban úgy gondolják, hogy gyakran van szükségük segítségre tantárgyi (43%) 
vagy házi feladat készítése (23%) kapcsán. A 8. évfolyamra az iskolai segítség igénye 
csökkenni látszik (12, ill. 10%), sőt, elmaradnak a többi tanuló támogatási igényétől, 
ezzel a bent maradásból adódó előnyök is feltehetően visszaszorulnak.
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5. ÁBRA. TANULMÁNYI JELLEGŰ TÁMOGATÁS IGÉNYE, AZ ISKOLÁBAN,  
A DÉLUTÁNI BENT MARADÁS SZERINT. „GYAKRAN” VÁLASZOK, 5. ÉS 8. ÉVF. 
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A feltett kérdés: Milyen gyakran fordul elő, hogy segítségre van szükséged az alábbi iskolai 
dolgokkal kapcsolatban? 

A bent maradást is figyelembe véve úgy tűnik, hogy az 5. évfolyamon általánosnak 
és igen kiegyenlítettnek mondható az iskolai támogatáshoz való hozzáférés mindkét 
területen. A délutánra tanulószobában maradó tanulók és a többi tanuló között a 
támogatást illetően úgy tűnik, csak kismértékű a különbség, s az is a tanulószobán 
maradó tanulók előnyét mutatja. Mindez feltehetően azt jelenti, hogy az délutáni 
foglalkozások elérik azt a céljukat, ami a tanulók házi feladattal összefüggő és tanul-
mányi jellegű támogatásával kapcsolatos. A 8. évfolyamon lecsökken a tanulószobán 
maradók esetében az átfogónak mondható támogatás, ami az 5. évfolyamon elérhe-
tő volt a számukra, sőt, ennek aránya elmarad a többi tanulói csoporttól. Ezen az 
évfolyamon úgy tűnik, akik nem maradnak az iskolában, azok több támogatásra 
számíthatnak. A 8. évfolyamon láthatóan a házi feladattal kapcsolatos és a tantárgyi 
megértéssel kapcsolatos segítség jobban elválik egymástól. 



EMPÍRIKUS TAPASZTALATOK

31

6. ÁBRA: TANULÓK ARÁNYA, AKIK TUDNAK SEGÍTSÉGÉRT KIHEZ FORDULNI  
AZ ISKOLÁBAN, ÉVFOLYAMOK ÉS A BENT MARADÁS SZERINT, % 
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A feltett kérdés: Van-e olyan tanár, akihez fordulhatsz ilyen jellegű problémáiddal?

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a délutáni iskolában maradást sok esetben tanulói 
igények is alátámasztják, különösen az 5. évfolyamos tanulók esetében. Ezen az évfo-
lyamon a délutáni iskola és támogatás együttesen valóban hozzá tud járulni a tanu-
láshoz való hozzáférés kiterjesztéséhez. A 8. évfolyamon ez az igény erősen lecsök-
ken, inkább csak az alacsony iskolázottságú szülők gyermekei esetében marad meg.  

Szülői támogatás

A szülői támogatás esetében a házi feladatban való segítség is gyakori, de valójában 
a közvetett támogatás gyakoribbnak mutatkozik. Az 5.-es gyerekek többségére jel-
lemző, hogy rendszeresen megbeszélik szüleikkel az iskolában történteket (50%-uk 
mindig vagy majdnem mindig és 30%-uk általában), összesen 80%-ukról mondható 
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el, hogy rendszeresen beszél az iskoláról a szüleivel. A beszélgetés gyakoriságát meg-
vizsgáltuk a tanuló elmúlt év végi bizonyítványával összefüggésben is: ez szignifikáns 
összefüggést mutatott a családi beszélgetés és a tanulmányi eredmény között. A szü-
lői figyelem hatása legjobban a legalacsonyabb státuszú szülők gyerekei és az érett-
ségizettek esetében érzékelhető. Az általunk kérdezett 8. évfolyamos tanulók ez már 
kevésbé jelentős, csak 43%-ukra volt jellemző, hogy mindig vagy majdnem mindig 
megbeszélték szüleivel az iskolában történeteket, egyharmada általában megtette, s 
csak bő egynegyedükre nem volt ez jellemző. A társadalmi háttér szerinti elemzés 
ebben a vonatkozásban sem mutat lényeges és konzekvens eltérést az egyes csopor-
tok esetében. 

Eredmények

A délutáni foglalkozások többsége esetében (pl. sportfoglalkozás, művészeti foglal-
kozások) nagyobb részben közvetett hatásokról lehet feltehetően beszélni. Közvetlen 
hatása is lehet azonban többnek, jelen esetben a tanulószobának is, ezért itt elsősor-
ban erre figyeltünk.

Házi feladat

Az általunk vizsgált iskolákban és kiemelt területeken az iskolában való délutáni bent 
maradás leginkább kézzelfogható eredménye a házi feladat elkészítésének nagyobb 
esélye volt. Erre az 5. évfolyamon a délután iskolában maradóknak jelentős esélye 
van, különösen a tanulószobán, ahol a tanulók háromnegyedének nem kell hazavin-
ni már tanulnivalót az iskolából. A 8. évfolyamra azonban megnő azok aránya, akik 
hazavisznek tanulnivalót az iskolából. 8. évfolyamon a tanulószobás tanulók közel 
kétharmad arányban még az iskolában meg tudják csinálni a házi feladatot, s csak 
egyharmaduk visz haza tanulnivalót. A nem tanulószobás, de délután több nap is 
isko lában maradó tanulók esetében is jelentős, az átlaghoz képest kétszeres ennek az 
esélye. Hogy ez a tanulás szempontjából mekkora esélyjavulást jelent, az ugyan ebből 
nem ítélhető meg, de ennek következtében a házi feladat hiánya okán már kevésbé 
marasztalhatóak el a délután bent maradó tanulók. 



EMPÍRIKUS TAPASZTALATOK

33

6. ÁBRA: A HÁZI FELADAT ELKÉSZÍTÉSI ARÁNYA  
A BENT MARADÁS SZERINT, %
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6
MELLÉKLET

Az adatfelvétel mintája, 2013/2014 (N)

  HELYSZÍN 

 
BUDAPESTI 

KERÜLET 
É-ALFÖLDI 

JÁRÁS 

É-MAGYAR-
ORSZÁGI 

JÁRÁS 
ÖSSZES 

3.o. tanuló 108 187 108 403 

3.o. szülő 171 232 110 513 

5.o. tanuló 204 347 299 850 

5.o. szülő 310 364 294 968 

8.o. tanuló 182 359 277 818 

8.o. szülő 215 333 291 839 

pedagógus 173 193 182 548 

igazgató 6 11 17 34 

adatlap 6 11 15 32 

Összesen 1375 2037 1593 5005 


