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A tanulás tanítása, az autonóm tanulásra való felkészítés a XXI. század 
iskolájának kiemelkedő feladatává vált (Mihály, 2008). Napjainkban 
sokféle tanulási szokás, tanulási technika és módszer létezik, azonban a 
felgyorsult információáramlás és az infokommunikációs (IKT-) eszközök 
lendületes fejlődése szükségessé teszi azt, hogy folyamatosan segítsük 
diákjainkat a hatékony autonóm tanulás elsajátításában.  

A romániai tanügyi törvény rendelkezései alapján a nemzeti 
kisebbségek számára az oktatás a következő három intézményes 
formában valósul meg: anyanyelvű oktatás, részben anyanyelvű oktatás 
(ebben az esetben az anyanyelv mellett a tanulók vokacionális 
tantárgyakat tanulhatnak anyanyelven), valamint román tannyelvű 
oktatás, ahol önálló tantárgyként, választható módon tanulható az 
anyanyelv (Murvai, 2008). Képzéstípus szerint Romániában szintén három 
iskolatípus létezik: „Elméleti képzést nyújtó iskolák, vagy líceumok 
(megfelel a magyarországi négyéves gimnáziumnak), technológiai 
szakágazatú iskolák (műszaki szakközépiskolák), valamint speciális 
szakmai ágazathoz tartozó ún. hivatási profilú iskolák” (Murvai, 2008). Ez 
utóbbi iskolák között lehet teológiai, művészeti, pedagógiai vagy sport 
szakirányú is.  

Nyelvi szempontból is megkülönböztethető többféle intézményi forma, 
ugyanis Romániában a magyar nyelven érettségiző diákok tanulhatnak 
önálló magyar tannyelvű intézményben, vagy végezhetik tanulmányaikat 
román tannyelvű intézményekben, magyar tagozatként. Ez „három 
intézménytípust eredményez: önálló magyar tannyelvű iskolák (az iskolák 
közel fele ilyen), magyar és román tannyelvű osztályokkal működő, 
magyar többségű intézmények, valamint magyar és román tannyelvű 
osztályokkal működő, román többségű intézmények” (Szentes 2016:62).  

A nyelvi régiókban (három nyelvi régió különböztethető meg: tömb 
magyarság, átmeneti régió, valamint a szórvány), a tömbtől a szórvány 
fele haladva, a magyar nyelv használatának mértéke csökken, ugyanakkor 
a román nyelv használatának mértéke nő. Romániában főleg azok a 
magyar nemzetiségű diákok tanulnak anyanyelvükön, akiknek 
nagymértékben magyar a nyelvi környezete: ők a családban és 
rokonaikkal is leginkább magyarul beszélnek, sőt a baráti körük is 
nagymértékben magyar nyelvű. A szórványban élő magyar fiatalok közül 
sokan tanulnak román tannyelvű közép- vagy szakiskolákban (Gergely, 
2012).  
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Az oktatási nyelv választása a családon belüli nyelvhasználat mellett a 
magyar kultúra fogyasztásával is szoros kapcsolatot mutat. Ha a szülők 
magyarul végezték az általános iskolát az gyermekeik esetében a magyar 
tannyelvű iskola választását, míg a vegyes házasságok a román tannyelvű 
iskola választását valószínűsítik (Bartha, 2014; Dobos, 2011). A román 
tannyelvű iskolát választók aránya nő ott, ahol a helyi köz- és kulturális 
életben egyre dominánsabb a román többség (Bodó & Márton, 2012). 

 
A vizsgálat körülményei 
 
Felmérésünk részét képezte „A problémamegoldó képesség vizsgálata 
különböző műveltségi területeken (szövegértés, szövegalkotás, 
matematikai/számítógépes gondolkodás)” című empirikus kutatásnak 
(Pletl, 2017). A felmérést 9. és 10. évfolyamos romániai magyar 
középiskolások körében végeztük a 2016 - 2017-es tanév második 
felében.  

Kutatásunkban minden iskolatípusból (elméleti líceum, szaklíceum, 
szakiskola) vettek részt tanulók (N=505), a diákok átlagéletkora 16,1 év 
volt. A minta eloszlása régiók szerint tömb 60,6%, átmenet 6,7% és a 
szórvány 32,5%. A nemek szerinti eloszlás: 46,3% fiú, 53,87% lány; az 
állandó lakhely szerinti megoszlás: 48,69% falu, 51,31% város. A 
diákoknak 55,6%-a önálló magyar iskolában és 44,4%-a vegyes tagozatú 
iskolában (román és magyar tagozat is van) tanul.  

Célunk a tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata, 
valamint a tanulás kognitív és affektív tényezőinek a feltárása volt. 
Összefüggést kerestünk a tanulás készségei, az iskolai teljesítmény, a 
tanulás támogatottsága, és a továbbtanulási szándék között. A tanulással 
kapcsolatos készségek felmérése mellett arra is kerestük a választ, hogy 
miként lehet hozzájárulni a középiskolás diákok hatékonyabb tanulásához.  

Az adatfelvételt a kutatás céljaira összeállított háttérkérdőívvel, 
valamint a Kognitív és Affektív Tanulási Tényezők (KATT) kérdőívvel 
(Taskó, 2015) végeztük, az adatokat statisztikai elemzésnek vetettük alá. 
A háttérkérdőív a következő témakörökre összpontosított: 
szociodemográfiai mutatók: életkor, lakóhely, iskola; társadalmi - helyzet: 
szülők végzettsége, családtagok száma, családi problémák; tanulás 
körülményei: iskolán kívüli tanulás ideje, iskolába való utazás ideje, 
lakóhely és iskola közötti távolság; továbbtanulás: milyen intézményben, 
milyen nyelven tanul tovább. A KATT kérdőív 58 állítást tartalmazott, 
amelyet 5 fokú skálán kellett, hogy értékeljenek a diákok. Vizsgált 
tanulási tényezők: iskolai szorongás, tanulási motiváció, az alulteljesítés 
prediktorai, tanulási technikák, metakognitív tudás, önellenőrzés. 
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Eredmények 
 
A család szerkezetére vonatkozó arányok szerint a tanulók 80%-a teljes 
családban, 20%-a nem teljes családban él. A nem teljes családokhoz 
tartoznak (Horváth, 2016) az egyik szülővel nevelkedő diákok (11,25%), 
egy vér szerinti szülővel és egy nevelőszülővel (5,6%), a csak 
nagyszülőkkel vagy otthonban nevelkedő (3,2%) diákok. Az Erdélyben élő 
családokra a hagyományos családszerkezet jellemző. Jelen vizsgálat 
adatai megegyeznek a témában végzett kutatási eredményeinkkel 
(Horváth, 2016), valamint a 2011-es romániániai népszámlálási adatokkal 
(Veres, 2015).  

A gyerekek számának függvényében három családtípust 
különböztettünk meg (Horváth, 2016): az egy gyerekes családok (19%), 
a két gyerekes családok (59,6%) és a nagycsaládok, amelyekben három 
vagy több gyerek nevelkedik (21,3%). A családok típus szerinti 
összehasonlításában szignifikáns (ch2=8,719, p=0,013) különbséget 
találtunk a falu és város között. Az egy gyerekes családok aránya 
megegyezik a két településtípuson (19,2% falu, 18,7% város), azonban a 
két gyerekes családok aránya magasabb városon (64,9%), mint falun 
(54,6%), a nagycsaládok aránya pedig magasabb falun (26,8%), mint 
városon (17,3%). 

A családban előforduló problémák közül a leggyakrabban a szülők rossz 
viszonyát (15,66%), a szülők különélését (11,74%) és a családban 
előforduló lelki betegséget (10,2%) említették. Az alkoholizmust 8,82%-
ban jelölték meg. 

A megkérdezett diákok 45,8%-a helybeli, vagyis azon a településen jár 
iskolába, ahol az állandó lakhelye van, 37,3%-a bejáró (ingázó), 11,1%-a 
kollégiumban, 1,4%-a rokonoknál, valamint 4,4%-a albérletben lakik. A 
falun élő tanulók 68,5%-a bejáró, 18,7%-a kollégiumban lakik, míg a 
városon lakok 83,9%-a helybeli és csak 8,7%-a bejáró. A középiskolai 
tanulmányok szempontjából kedvezőtlenebb a helyzete a falun lakó 
diákoknak, hiszen naponta egy-két órát utaznak az iskoláig és vissza. 

A szülők iskolai végzettségét a szakirodalomban (Pusztai, 2004) 
használatos végzettségi szintek szerint kérdeztük meg, és három 
alváltozót hoztunk létre (Horváth, 2016). Az alacsony képzettségű szülők 
csoportjához soroltuk a nyolc osztálynál kevesebbet, a nyolc osztályt és a 
szakiskolát végzett szülőket. A középfokú képzettségűek az érettségivel 
rendelkező, valamint a posztliceális végzettségű szülők. A felsőfokú 
képzettségű szülők egyetemi, vagy főiskolai diplomával rendelkeznek, 
illetve ide tartoznak az egyetem után képzéseket szerzett mesteri és 
doktori fokozatú szülők. A szülők iskolai végzettségének aránya a 
következő: apák 42,9%-a alacsony, 29,7%-a közepes és 25,3%-a magas 
iskolai végzettségű; az anyák 34,9%-a alacsony, 36,5%-a közepes és 
28,6%-a magas végzettségű. Az apák és anyák végzettsége között nincs 
szignifikáns különbség. Az adatok megegyeznek a 2011.évi népszámlálás 
adataival, amely szerint igen magas az alacsony végzettségűek aránya 
(Veres, 2015). 
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A tanulmányi eredményesség vizsgálatát a tanulók által szolgáltatott 
teljesítmény-átlagok alapján végeztük el, mivel a diákok év végi 
tanulmányi eredményeiről nem készülnek országos összesítő adatbázisok 
(Horváth, 2016). A tanulmányi eredmények eloszlása: a diákok 4,2%-a 
ötös-hatos, 9,24%-a hatos-hetes, 22%-a hetes-nyolcas, 31,4%-a 
nyolcas-kilences és 30,1%-a kilenc-tízes tanuló. „A diákok tanulmányi 
eredményességét három csoportba soroltuk, annak megfelelően, hogy a 
mintánk tanulmányi átlagértékéhez (8-9 között) viszonyítva hogyan 
teljesítettek: az átlag alatti vagy kevésbé eredményes tanulók 8 alatti 
médiával rendelkeznek; az átlagos tanulók 8 és 9 közötti tanulmányi 
átlaggal és az eredményes vagy átlag feletti tanulók 9-10-es média 
közöttiek” (Horváth, 2016:142). Megjegyzendő, hogy Romániában 1-10-ig 
van az osztályozás, és az 5-ös az átmenő érdemjegy. 

Az iskolai teljesítmény és a szocio-kulturális háttér közötti szoros 
összefüggést hangsúlyozzák azok a kutatások, amelyek szerint a családi 
háttér befolyásolja a továbbtanulást is, annak irányát és az elérhető 
legmagasabb iskolai végzettséget (Bourdieu, 1998). Engler (2015) szerint 
a családi származásnak és a kulturális környezeti hatásnak jelentős 
szerepe különösen a középfokú továbbtanulási döntésekben mutatkozik 
meg, mivel befolyásolja annak irányát. 

Az iskola típusa szerinti összehasonlítás adatai nem mutatnak jelentős 
eltérést a tanulmányi eredményességre vonatkozóan. Jelentős 
különbségeket találtunk viszont a nemek, az állandó lakhely, a szülők 
iskolai végzettsége és az iskolán kívül töltött idő mennyisége szerint. A 
fiúk kevésbé eredményesek a tanulásban (1. táblázat), hiszen 45,7%-uk 
átlagon alul teljesít, míg a lányoknál ez az arány csak 27,1%. A fiúknál 
28,6% az igen eredményesek aránya, míg a lányoknál ez az arány 32% 
(ch2=20,424, p=0,000). Ez megegyező azon vizsgálati tapasztalatainkkal, 
miszerint a nemek közötti tanulási motiváció és teljesítmény különbözik: a 
lányok összességében egyenletesen és jobban teljesítenek, míg a fiúk 
általában az őket érdeklő tantárgyakból jeleskednek, de a tanulmányi 
átlageredményük gyengébb. 

Az állandó lakhelyet tekintve adataink azt mutatják, hogy a falun élő 
tanulók kevésbé eredményesek (45,8%), mint a városon élő tanulók 
(24,8%). Összefüggést találtunk a tanulási eredményesség és az állandó 
lakhely között: az ingázó és a kollégiumban lakó diákok kevésbé 
eredményesek (1. táblázat), mint a helybeliek (ch2=28,072, p=0,000). A 
helybeli tanulóknak több idejük és energiájuk marad a tanulásra, mivel 
nem kell számolniuk az utazással járó időveszteséggel és fáradtsággal. 
Ebben az életkorban a tanulási eredményességet kedvezően befolyásolja a 
család jelenléte. 
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1. táblázat. Tanulói eredményesség százalékban 

tanulói eredményesség kevésbé 
eredményes 

% 

átlagos 
% 

igen 
eredményes 

% 
szülők iskolai 
végzettsége*** 
(p=0,000) 

alacsony 57,2 27,4 16,8 
közepes 35,8 44,0 28,9 
felsőfokú 6,9 28,6 54,4 

nem*** 
(p=0,000) 

fiúk 45,8 26,3 28,0 
lányok 24,8 40,9 32,0 

állandó 
lakhely** 
(p=0,003) 

falu 45,8 34,2 20,0 
város 24,8 35 40,2 

Forrás: Horváth, 2016 
 

A tanulók eredményessége az oktatásszociológiai vizsgálatoknak 
megfelelően összefügg a szülők iskolai végzettségével is. Mind az apák, 
mind az anyák alacsony iskolai végzettsége negatívan hat a gyerekek 
tanulmányi eredményeire (p=0,000). Az átlagon alul teljesítő tanulók 
körében magas az alacsony végzettségű szülők aránya (61,9% apa, 
57,2% anya). Az átlag feletti tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok 
körében a legnagyobb a magasan kvalifikált szülők aránya (48,0% apa, 
54,4% anya) (1. táblázat). 

Az iskolán kívüli tanulás szorosan összefügg a tanulmányi 
eredményekkel (ch2=77,506, p=0,000). A kevésbé eredményes tanulók 
kevesebb időt töltenek iskolán kívül tanulással, mint az eredményes 
tanulók (1.ábra).  
 

1. ábra. A tanulmányi eredményesség és az iskolán kívüli tanulás mennyisége 

 
 

A tanulói eredményesség alapján kialakított vizsgálati csoportokban 
összehasonlítottuk a tanulás affektív és kognitív tényezőit. Az átlagos 
teljesítményű (2. táblázat) és az igen eredményes tanulók (3. táblázat) 
szignifikánsan motiváltabbak a tanulásban, mint a kevésbé teljesítő 
tanulók, azaz érdeklődőbbek és fontosabbnak tartják a tanulást.  
 
  

76,3

41,7

34,4

17,3

34,5

28,5

6,4

23,8

37,1

kevésbé eredményes

átlagos

igen eredményes

kevesebb mint egy óra egy-két óra több mint két óra
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2. táblázat. Tanulás tényezői és az iskolai eredményesség közötti összefüggések 
– kevésbé eredményes és átlagos tanulók 

Tanulási 
tényező 

Tanulmányi 
eredményesség 

N Átlag Szórás t-érték szign. 

iskolai 
szorongás 

kevésbé 
eredményes 

157 35,82 11,157 0,783 P > 0,05 

átlagos 160 34,84 11,229 
alulteljesítés kevésbé 

eredményes 
158 27,71 5,410 -0,338 P > 0,05 

átlagos 165 27,91 5,237 
vizuális 
technikák 

kevésbé 
eredményes 

157 14,54 5,545 -3,994 p =0,000 

átlagos 169 16,96 5,409 
tanulási 
motiváció 

kevésbé 
eredményes 

158 33,15 8,422 -2,773 p=0,006 

átlagos 160 35,76 8,369 
metakognitív 
tudás 

kevésbé 
eredményes 

162 28,79 5,976 -4,926 p=0,000 

átlagos 163 31,82 5,063 

önellenőrzés kevésbé 
eredményes 

158 22,54 5,864 -4,868 p=0,000 

átlagos 166 25,34 4,417 
 

Az iskolai szorongás mértékében, valamint az alulteljesítéssel 
kapcsolatos félelmek mértéke között nincs különbség a kevésbé 
eredményes és az átlageredménnyel rendelkező tanulók között (2. 
táblázat). Jelentősen magasabb a kevésbé eredményes tanulók iskolai 
szorongás értéke (35,82), mint az igen eredményes tanulóké (32,20), 
vagyis azok a tanulók, akik otthon is (egyénileg) készülnek, és így 
megfelelnek, az iskolai követelményeknek, kevésbé szorongnak a 
számonkéréssel (vizsgatesztek, felelések) kapcsolatosan (3. táblázat). 

A tanulás kognitív tényezőinek átlag-értéke (tanulásban alkalmazott 
vizuális technikák, metakognitív tudás, önellenőrzés) mind az átlagosan 
teljesítők, mind az igen eredményes tanulók csoportjában 
szignifikánsabban magasabb, mint a kevésbé eredményes tanulóknál (2. 
táblázat és 3. táblázat). Ennek megfelelően a tanulás során alkalmazott 
vizuális tanulási technikák, mint a jegyzetelés, táblázat és ábrák készítése 
segíti az eredményes tanulást. Hasonlóan, a tanulási tapasztalat és 
gyakorlat által fejlődnek az olyan metakognitív készségek, mint a tanuló 
saját kognitív képességeiről való tudás, valamint a saját tanulásával 
kapcsolatos ismeretei. A tanulási gyakorlat hozzájárul az önellenőrzés 
képességének a fejlődéséhez is, amely a tanulás eredményének 
kontrollálását alakítja ki a tanulóban. 
 
  



Karlovitz J. T. (szerk.): Pedagógiai szakmódszertani kutatások, ISBN 978-80-89691-53-1 

11 

3. táblázat: Tanulás tényezői és az iskolai eredményesség közötti összefüggések 
– kevésbé eredményes és igen eredményes tanulók 

Tényező Tanulmányi 
eredményesség 

N Átlag Szórás t-érték Szign. 

iskolai 
szorongás 

kevésbé 
eredményes 

157 35,82 11,157 2,681 p=0,00
8 

igen 
eredményes 

143 32,20 12,269 

alul-
teljesítés 

kevésbé 
eredményes 

158 27,71 5,410 3,870 p=0,00
0 

igen 
eredményes 

146 25,15 6,113 

vizuális 
technikák 

kevésbé 
eredményes 

157 14,54 5,545 -2,676 p=0,00
8 

igen 
eredményes 

147 16,23 5,501 

tanulási 
motiváció 

kevésbé 
eredményes 

158 33,15 8,422 -4,559 p=0,00
0 

igen 
eredményes 

149 37,57 8,580 

metakog-
nitív tudás 

kevésbé 
eredményes 

162 28,79 5,976 -6,272 p=0,00
0 

igen 
eredményes 

145 33,08 5,978 

ön-
ellenőrzés 

kevésbé 
eredményes 

158 22,54 5,864 -3,351 p=0,00
1 

igen 
eredményes 

147 24,68 5,255 

 
A vizsgálatban résztvevők 67,1%-a válaszolta azt, hogy jelenlegi 

tanulmányai után szeretne továbbtanulni. Nemek szerint eltérés van 
ebben, a fiúk közül kevesebben (60,6%), a lányok közül többen (71,7%) 
tervezik azt, hogy folytatni fogják tanulmányaikat (2. ábra). 

A szülők iskolai végzettsége szerint is jelentős különbség van a 
továbbtanulási szándékot vizsgálva: azok között, akiknek a szülei alapfokú 
végzettséggel  rendelkeznek (szakiskolai, 8 osztálynál kevesebb, vagy 8 
osztályos végzettség), kisebb a továbbtanulást tervezők aránya (az apák 
végzettsége alapján vizsgálva chi2 =34,584, p = 0,000, az anyák 
végzettsége alapján vizsgálva chi2 = 19,986, p = 0,000), ez az arány nő, 
ha a szülők középfokú végzettségűek (érettségi, posztliceális képzés), és a 
legmagasabb a felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők gyerekei 
körében (2. ábra).  
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2. ábra. Tanulók továbbtanulási szándéka a szülők iskolai végzettsége szerint 

 
 

Iskolatípus szerint is van különbség a továbbtanulás tervezését 
tekintve, az elméleti középiskolákban tanuló diákok körében a 
továbbtanulást tervezők aránya jóval magasabb (66,99%), mint a 
szakközépiskolásoknál (46%). 

A továbbtanulást tervező diákok többsége (74%) anyanyelvén szeretne 
tanulni, de nyelvi régiók szerint vizsgálva azt, hogy milyen a 
továbbtanulás tervezett tannyelve szignifikáns különbséget találtunk 
(p<0,001) a tannyelv választásában: a tömb régióban a megkérdezett 
tanulók többsége (a továbbtanulást tervezők közül 82,5%) szeretné 
magyarul folytatni tanulmányait, míg a szórványban élő tanulók közül 
mindössze a továbbtanulást tervezők 54,1%-a szeretné magyarul folytatni 
a tanulmányait. Látható, hogy jelen eredményeink szerint is, a 
dominánsan magyar nyelvű környezet esetében jelentősebb azok aránya, 
akik az anyanyelven történő továbbtanulás mellett döntenek. Azokban a 
régiókban, ahol a magyar lakosság aránya csökken, kisebb azoknak a 
magyar anyanyelvű tanulóknak az aránya, akik a magyar tannyelv mellett 
döntenek.  

Eredményeink azt mutatják, hogy igen jelentős azoknak a tanulóknak a 
száma, akik a jövőben külföldön szeretnének élni (3. ábra). A 
megkérdezett tanulók közel fele tervezi, hogy külföldön fog élni és ott 
vállal munkát hosszabb vagy rövidebb ideig. Közülük Magyarországon 
14%, más külföldi országban 30%, több országot jelölt 4,2% (1,8% nem 
tudja a választ erre a kérdésre). A megkérdezett tanulók 50%-a szeretne 
Romániában élni, közülük 17,8% szeretne ott élni, ahol jelenleg is él, 
32,2% közel ahhoz, ahol most él, 6,9% pedig az országban, de távolabb 
jelenlegi lakóhelyétől. 
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3. ábra. Hol szeretne élni és dolgozni a jövőben 

 
Forrás: Horváth, 2016 

 
Összegzés 
 
Mivel az iskolán kívüli tanulás és a tanulmányi eredmények között szoros 
összefüggést találtunk, valamint eredményeink alátámasztják azt, hogy a 
tanulás affektív és kognitív tényezői egyaránt befolyásolják a tanulás 
hatékonyságát, fontosnak tartjuk kiemelni, hogy mind a pedagógusoknak, 
mind a tanulóknak érdemes figyelmet szánni az eredményes tanulás külső 
és belső tényezőire. A megfelelő tanulási technikák (pl. vizuális technikák) 
ismerete és az azokban való jártasság kialakítása, a saját kognitív 
képességek ismerete, a saját tanulásra vonatkozó tudás, valamint az 
önellenőrzés képessége jelentősen növelheti a tanulók iskolai 
eredményességét.  

A pályaorientációban is nagy feladat hárul az iskolákra, hiszen fontos 
feladatként jelenik meg az iskolai nevelő és oktató munkában, hogy a 
pedagógusok tudatosan figyeljenek a tanulók pályaválasztással 
kapcsolatos képességeinek, készségeinek a fejlesztésére, segítve ezzel is 
a tanulók eredményesebb tanulását.  

A szakmai fejlődés szempontjából fontos lépés minden tanuló számára a 
megfelelő iskola, szak, képzés (továbbtanulás esetén az egyetemi szak és 
intézmény) kiválasztása, és ebben a döntésben a tanulók az önismeret és 
az önmagukra vonatkozó elképzeléseik mellett, a valóságot, és a 
lehetőségeket is figyelembe kell vegyék. Célravezető lenne, ha az 
iskolatípusok és szakok ismeretében mérlegelnék a lehetőségeket. Mivel 
fontos, hogy a tanulók már általános iskolás korukban alaposan 
átgondolják a pályaválasztást befolyásoló tényezőket, elengedhetetlen a 
szülők és az iskola tamogatása ebben.  
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