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KIÜRÜLNEK AZ ISKOLÁK! 
A KUTATÁS FOLYTATÁSA ÖT ÉV MÚLTÁN

M R Á Z I K  J U L I A N N A
P T E  B T K  NEVE L É S TUDOMÁNY I  I N T É ZE T

BEVEZETÉS
Egy korábbi kutatásban (Mrázik, 2017) negatív tendencia
körvonalait mutattuk ki a közoktatásban tanulók körében a
különféle társadalom,- és oktatáspolitikai intézkedésekből és
a folyton változó környezetből adódóan. Pareto-elemzéssel
arra a következtetésre jutottunk, hogy a közoktatás csaknem
„kiürüléséről” beszélhetünk, a megismételt vizsgálat az SNI
tanulók (Vida, 2017) számának növekedéséről és a korábban
mért tendenciák további fennmaradásáról tudósít.

A PROBLÉMAHÁTTÉR

Jelen vizsgálatunkban az került
a fókuszba, vajon a korábban
jelzett tendencia folytatódik-e;
milyen mobilitás látszik, ki az,
aki „marad” a holnap
iskolájában. Mindez abból a
szempontból is  fontos, hogy  a
jelenség milyen „pedagógus
ideát” (Jaskóné, 2015),
feladatokat indukál a tanári
felkészítésre nézvést, milyen
további kompetenciák
erősítését követeli meg a
kezdő és szakértő tanárok
esetében. 
 

A MÓDSZERTAN
Az adatok kinyerésnek módja a
Desk Research volt, 
 feldolgozásuk a trendkutatás
irányzatát követte, az
interpretációhoz Pareto-elemzést
végeztünk. A módszer lényege,
hogy a korábbi időpontban,
mások által gyűjtött és rendezett
adatoknak az aktuális kutatási
céloknak megfelelően újra
elemezzük, és a kutatás fókusz
szempontjából értelmezzük.  A
felhasznált adatok a KSH, az OH
vonatkozó adatbázisaiból
származnak, a vizsgált időszak a
2017-2020 közötti volt.
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EREDMÉNYEK
Amint a közoktatás
"kiürülése" folyamatára
korábban
tanulmányunkban
rámutattunk, a negatív
trend ezúttal sem állt
meg, miként a jelen
vizsgálat ezt igazolta..
További ágensek jelentek
meg a kutatott témában
(NEET, öngyilkosság, korai
gyermekvállalás) így az
előzetesen kialakult képet
újabb kategóriák (Zank,
2019) segítségével tovább
strukturáltuk. 
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