
KUTATÁS KÖZBEN

vizsgával rendelkezők körében még az átlagosnál is jóval magasabb mértékben van jelen az

idegen nyelv tanulása.
Az adatok azt mutatják, hogy a nem állami felsőoktatásban részt vevő hallgatók tanulmá-

nyaiban fontos szerepet játszik az idegen nyelv(ek) ismerete, igaz intézményenként, szakon
ként eltérő mértékben. Az a tény; hogy a vizsgált hallgatók között csak elenyésző volt azoknak
az aránya, akik nem ismernek, nem beszélnek idegen nyelveket, minden valószínűségszerint
egyrészt a középiskolai oktatásnak, másrészt a felvételi követelményeknek, felvételi prioritá
soknak köszönhető.Jóllehet a hallgatók egy jelentős részénél a nyelvtudás nem párosul nyelv-

bizonyítvánnyal, a diploma megszerzésének feltételei között nyelvvizsga, illet-
ve a későbbi kedvezőbb sok hallgatót ösztönöznek

Szemerszki Marianna

Idegennyelvi különórák szerepe a középiskolában?

Az a tény; hogy napjainkban tömegesen veszik igénybe az iskolarendszeren kívüli képzés nyúj
totta lehetőségeket, azt látszik bizonyítani, hogy az iskolai sikeresség biztosításához szükség
van többlettudásra is, az iskola épületén kívül lehet hozzájutni. A kiélezett
versenyt mutatja, hogy minél magasabb végzettség megszerzéséről van szó, annál inkább hát-

kerülnek azok, akik nem a megfelelő különórákra. A kutatások alapján kiderül,
hogy a kedvezőtlenebb helyzetből érkezők körében is nő az áldozatvállalási készség
a különórák és finanszírozására. Az idevágó adatok arról hogy a rend-
szerváltás után a különórára minden társadalmi esetében nőtt.8

,--~_L-'-"""~-'-I"""-'-'" nem hiábavaló közelebbről szerepet tölt be
iskolarendszeren kívüli tanítása az oktatási belül. - arra keressük a vá-
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Szociológia Intézetében, és nem jöhetett volna

járó különórára.
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is tanult iskola utánimellett. A
a szakközépiskolákban 42%. Mindkét 1.0J.".Vl.a,Ll.~'u:.""IUVJ.

lntezrnellyt)e 1'-,l.'-J...LLl......'~LJV·l. ..... az átlagosnál nagyobb vették a különórákat: a
gunnazlstá.l{ 58,60/0-a, a szakközépiskolások 49,5%-a. A sikeres felvételizők között ez az

1.1.1.Cll~U,)CUJLJ, a gimnazistáknál 73,10/0 a szakközépiskolások esetében pedig 57,10/0.

A hipotézisek tesztelése

A következőkben felállítunk egy szelekciós rangsort az érettségit adó középiskolák összes diák
jától egészen azok csoportjáig, akiket az adott évfolyamból felvettek valamilyen felsőoktatási

intézménybe. A társadalmi származást a következőkben - igen leegyszerűsítve - két oldalról
közelítjük meg. Az otthonról hozott előnyök-hátrányokegyik meghatározójának a területi
különbségekből adódó egyenlőtlenségekettekintjük, amit a település típusával mértünk. A
másik dimenzió a kulturális tőke, melyről feltételezzük, hogy egyik legfontosabb (és legkönnyeb
ben mérhető) mutatója az iskolai végzettség. A továbbiakban tehát a hozott kulturális tőkét az
apa iskolai végzettségével mérj ük.
Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy a mintában szereplők legtöbbjének (35,30/0) szak

munkás végzettségűaz apja, továbbá azt, hogy gimnáziumi érettségivel a tanulók csupán 7%
ának apja rendelkezik. A nyolc osztályt el nem végzők gyerekei alulreprezentáltak, ami nem
meglepő, ha a sokat emlegetett szelekciós sorompóra gondolunk az általános iskola és az érett
ségit adó középiskola határán. Magasabb arányban (200/0) járnak gimnáziumba az egyetemi
diplomával rendelkező apák gyerekei, mint szakközépbe, ami elmondató a főiskolai oklevél
tulajdonosairól is (18,30/0). A szakközépiskolában érettségizett apák gyerekei szinte elhanya
golható mértékben (18,40/0 a 17,7-tel szemben), de a szakközépiskolát preferálj ák. Mint vár
ható volt, a gimnázium és a szakközépiskola összetétele jelentősen eltér a hozott kulturális
tőke szerint: a magasabb végzettségűapák - ide értve jelen esetben a magasabb iskolai végzett
ségűeket - gyerekei inkább a gimnáziumok padsorait koptatják. Ennek megfelelőena kedve
zőtlenebb környezetbőlérkezők inkább szakközépiskolába járnak: az alacsonyabb végzettségű

apák gyerekei a gimnáziumban alul-, míg a szakközépben felülreprezentáltak.

9 Az adatbázis: Csákó (et ali): A felsőfokú továbbtanulás meghatározói 1998-ban. 1998.

10 A így kapott több mint hatvanezer válaszadó közül véletlenszerűen 100/0-os mintát vettünk (n = 6054) a
könnyebb feldolgozhatóság érdekében.

II A felvetteket az adatbázis készítői és az OFI munkatársai az OFI adatbázisa segitségével azonositották.
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1.
A középiskolák társadalmi összetétele a különböző szelekciós szinteken az apa iskolai

végzettsége szerint (%)

Apa iskolai Összes Gimn.-ból Gimn.-ból Összes Szakköz.-ből Szakköz.-ből Középiskola
végzettsége gimnazista jelentkezők felvettek szakköz. jelentkezők felvettek összesen

Egyetem 20,0 23,3 24,2 5,5 9,0 10,3 11,7

Főiskola 18,3 20,5 21,1 10,1 14,4 14,6 13,6

Gimnázium 9,1 9,2 7,2 5,7 5,9 7,4 7,0

Szakközép 17,7 17,9 18,8 18,4 21,8 20,9 18,0

Szakm.+éretts. 7,5 6,8 6,6 9,7 9,1 7,8 8,7

Szakmunkás 23,8 19,2 19,2 43,5 34,8 33,6 35,3
8 általános 3,7 3,0 2,9 7,1 5,4 5,4 5,7

Összesen 100 100 100 100 100 100 100
N 2386 1973 985 3328 1258 466 5714

A felsőoktatásba jelentkezés szintén szelektáló tényező: a jelentkezők között nagyobb arány
ban szerepelnek azok, akiknek apja magasabb iskolai végzettségű. Ez a növekedés felülről

lefelé egészen azokig megfigyelhető, akiknek apja szakközépiskolában érettségizett. A gimná
zium-szakközépiskola összehasonlításban megmarad a kedvezőbb kulturális helyzetűek ma-

aránya az előbbi iskolatípusban, noha az is megfigyelhető, hogy a szakközépiskolai
'-' ..... ,-''-'''-~ .. '-'" "lefelé" haladva a aránya valamivel jobban növekszik a szakközepesek

esetében. Második szelekciós szintünk tehát azoknak a csoportja, akik a felső-

oktatásba vetnünk kell egy a mintából összehason-
!ítva a ez a mintában csoport. Lát-

1.o1t"'nt-l
i

roT7t-olr a inkább azokat vették akik ked-
'fTé"'.....T70t-t-C"6.n-o tehát illetve főis-

összehasonlítva a
C'T7o!.olrrAli-nhh. az előző szinthez



intenzitása "JIÓA'.,.rrn++r,nn-n szerint

J.>"<A.I>J'U-JLU."-, ha rY'>c.nr-npry"••• lr egyes szelekciós színteken a való eltéré-
és a két változó közti AC'C"ryDt'-i'nr-rrD." eré)ss(~e:é~nekváltozásait Az erős-

az egyes szelekciós szinteken - ha nagyon kis mértékben is -, de csökkent.
Ellenben ha a és össze - mint két különböző
lnértékben társadalmi összetételű annak ...... LI.'~J..I.'-,l. ..... ,

ITlrnn"l7111rY"ln.Lrh"l inkább a kvalifikáltabb szülők a hozott kultu-
hDt-r.h'rAC'E-"I,,, az iskolán kívüli n-,-r,ohr,Ar'Í,ir lprt='nvht"'vf'tf' I1Ft

Irr,'7P't'"\1C'lrn.I.;C'r nézve azt az apa iskolai "{TP,,.ry,,,,.rt-C'D.rr,::"t-

elsősorbana két szélső a felsőfokú ezen belül is különösen az Po--. rprl'Jo t'Yll

mértékben a főiskolai) és a szakmunkás vagy ennél is alacsonyabb végzetség .LL.L ..... LU.,L.L"-'JLJ.L.I.').

tősebb eltérés a főátlagtól. (A nyolc általánost végzett apák gyerekeit itt most figyelmen
hagynánk, mert ők már eleve nagyon kevesen kerültek bele a mintába (a telj es minta 3,7%-a).

Az egyetemi végzettségű szülők az átlagosnál jóval többet járatják gyerekeiket nyelvi külön
órára, a szakniunkás vagy ennél is alacsonyabb végzettségűek pedig jóval kevesebbet. A főis

kolai végzettségűek gyerekei még mindig az átlagosnál "nagyobb mértékben" veszik igénybe a
különórákat, de ha azokkal hasonlítjuk össze őket, akik apja egyetemi végzettségű, szembeszö
kő a különbség az utóbbiak javára.
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3. TÁBLA
Nyelvi különórára járás intenzitása (években) az apa iskolai végzettsége szerint (átlag-

tól való eltérések)

Apa iskolai Összes Gimn.-ból Gimn.-ból Összes Szakköz.-ből Szakköz.-ből Középiskola
végzettsége gimnazista jelentkezők felvettek szakköz. jelentkezők felvettek összesen

Egyetem 0,76 0,69 0,66 0,73 0,55 0,59 0,96

Főiskola 0,21 0,11 0,03 0,39 0,23 -0,03 0,39

Gimnázium -0,3 -0,08 -0,26 0,06 0,04 0,19 0,09

Szakközép -0,8 -0,18 -0,18 0,13 0,03 0,08 0,03

Szakm.+éretts. -0,21 -0,21 -0,03 0,04 -0,01 0,01 -0,09
Szakmunkás -0,56 -0,56 -0,48 -0,18 -0,18 -0,16 -0,38

8 általános -0,68 -0,67 -0,62 -0,45 -0,53 -0,65

Eta 0,22 0,19 0,14 0,26
Átlagosan 1,93 0,99 1,36

A



kb. fele-fele. A
városban

kO~[Se~~ekbÖj azonban valamivel kevesebben felső-

J.. ... íL ..... LJJ..íJ. ..... JlJ.y LJ"- (f~lrrlnálzlllmoklból74,20/0, szemben a városi 83-850/0-kal). A felvettek
szán1ában különbség sem tapasztalható. A különórák igénybe vételét te-
kintve azonban a területi különbségek meghatározó szerepet játszanak.

4.
A íntenzítása (években) a lakóhely szerint

A Gimn.-ból Gimn.-ból Összes Szakköz.-ből Szakköz.-ből

típusa gimnazista jelentkezők felvettek szakköz. jelentkezők felvettek összesen

Bp 2,16 2,29 2,59 1,18 1,48 1,58 1,67
M. jogú város 1,87 2,00 2,05 1,13 1,36 1,37 1,45
Város 1,60 1,76 1,76 0,99 1,27 1,57 1,25
Község 1,40 1,46 0,84 1,17 1,24 0,99
Átlag 1,7 1,85 1,92 1,00 1,29 1,42 1,29

* Ezekben az esetekben a két változó közötti összefüggés nem szignifikáns.

Mint látható, a fővárosiak járnak a legtöbbet nyelvi különórákra (átlagosan 1,67 év),
vésbé azok, akik községekben laknak (átlagosan l év). A gimnázium és a C''7,..,lrlr'~'7,6....... r.(rr..l,..,

különbsége meghatározó ebben az esetben is: a budapestiek között például a gimnazisták
majdnem egy teljes évvel többet töltöttek szabadidejükbőlnyelvtanulásra. Ha szemügyre vesszük
a szelekciós szinteket, láthatj uk, hogy "felfelé" haladva mindkét iskolatípusban és lakóhelytől

függetlenül egyre hosszabb ideig tanulnak nyelveket iskolán kívül a diákok (nem szabad arról
megfeledkezni, hogy a jelentkező és a felvett szakközepesek esetében a két változó összefüggé
se nem szignifikáns. Így legyen inkább szó a gimnazistákról). A budapestiek "vezető pozíciója"
minden szinten megmarad, sőt a különbség a felvettek esetében jelentősen megnő (Budapest és
a megyei jogú városok között átlagosan több mint fél év). A különórára járás időtartama egyedül
a fővárosiaknál nő meg tetemesen (majdnem fél évvel), míg a települések többi típusánál a
növekedés annak csupán töredéke. Ez azt látszik bizonyítani, hogy a területi egyenlőtlenségekaz
oktatási rendszer szintjein felfelé haladva nemhogy csökkennének, de megnövekednek.
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5.
A különórára járás intenzitása (átlagtól való eltérések)

A Összes Gimn.-ból Gimn.-ból Összes Szakköz.-ből Szakköz.-ből Középiskola
típusa gimnazista jelentkezők felvettek szakköz. jelentkezők felvettek összesen

Bp 0,46 0,44 0,67 0,18 0,19 0,16 0,38
M. jogú város 0,18 0,15 0,13 0,14 0,06 -0,04 0,16
Város -0,09 -0,16 -0,01 -0,02 0,16 -0,04

-0,43 -0,16 -0,12 -0,03
1,7 1,85 1,92 1,00 1,29 1,42 1,29

Eta 0,15 0,19 0,09 0,06

* Ezekben az esetekben a két változó közötti összefüggés nem szignifikáns.

Az összes mértékben a
lakók illetve a fővárosiak különórákra. A városi és
tékben. A szelekciós szinteket összehasonlítva az előzőekhez

lönórák vétele esetében nő, az
területi p.rr<TPnIAt·l'::>r,C'p.(~p.L>· me:gleteröJ t-'-'r\l"'IC'lr,f"'\r!I'lr

sze~le1<~c1()s körökbe egyre mé~ghat3lrO:;~Oc'b

.... C>I'·' ..... ,~.a .... ~... .a ..... tehát a választóvonal a főváros és a
ezek szerint fontos mondható y""r-y .. rvA, I .................. 1,..1--..,... ....,

,-,,,,,,,-,",,-,-.. , a színteken felfele sőt felvetteknél
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