
MŰHELYKÉRDÉSEK 

A MEGYEI 
KÖNYVTÁRI HÍRADÓKRÓL 

Sorozatunkban azokat a rövidebb-hosszabb „bemutatkozó" cikkeket közöl
jük, amelyek a megyei hálózati híradók múltjáról, jelenéről és jövőjéről 
tudósítanak. 2007 őszén a szerkesztőség levélben kereste meg a megyei 
könyvtárak igazgatóit, azzal a kéréssel, hogy maguk számoljanak be vagy 
éppen lapszerkesztő munkatársuk írjon ismertetést a megye hálózati hír
adójáról; úgy ahogyan maguk gondolják, úgy ahogyan önmaguk látják lap
jukat. Vannak megyék, ahol jelenleg nem is lát napvilágot könyvtári hálózati 
híradó, vannak megyék, ahonnan visszajelzést sem kaptunk. Ahonnan vi
szont érkeztek bemutatkozó cikkek - azokat sorra-rendre olvasóink elé tár
juk. 

Tizedik évébe lépett a Hírforrás 

A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet hely
ismereti külön gyűjteményében böngészve számos könyvtári lapot vehetünk ke
zünkbe. 

Az 1955-ben 200 példányban, stencilezett technikával készült Nógrádi Nép
könyvtáros belső kiadványként segítette a megyében működő könyvtárak mun
káját. 

1959-ben Módszertani füzetek címmel, 50 példányban kiadott módszertani se
gédlet jutott el a könyvtáros szakemberekhez. 

1970-ben Könyvtári Tájékoztató címmel indult több-kevesebb rendszeresség
gel megjelenő új módszertani lap, amely a Nógrád megyei tanácsi könyvtárhálózat 
helyzetéről, feladatairól szóló szakmai kiadványként tájékoztatta a könyvtáro
sokat. 

1988-ban a könyvtárunk életében bekövetkezett óriási változás - a Finta József 
által tervezett könyvtárépület felépült, lezajlott a beköltözés, megtörténi a szol
gáltatói terek belakása - új lap születését is eredményezte. 

Programunk címmel, havi rendszerességgel egy A/5-ös méretű lap hívta fel a 
figyelmet könyvtárunk életének fontosabb eseményeire. 

1990 januárjában új lappal fordultunk olvasóink felé. A havilapként, A/4-es 
méretben megjelenő Hírmondó a szerkesztőbizottság vezetője, Kojnok Nándor 
igazgatónk programadó írásában a következőket írta: „Intézményünk léte és élete 
az olvasók és a könyvtárosok közös ügye. " 
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Ennek a gondolatnak a bizonyossága, hogy az első oldal írásai az oktatás, a 
művelődés, a kultúra, a könyvtárügy aktuális kérdéseivel foglalkoztak, többek 
között az önkormányzati törvény megszületéséről és a települési kulturális szol
gáltatások jövőjéről. Itt, a „Köztünk élnek" rovatban mutatkoztak be a jeles me
gyei személyiségek, szakemberek. 

A lap többi oldala a könyvtárba látogató különböző korosztályoknak szólt. Egész 
évet felölelt például a Balassi- és Mikszáth-emlékév, izgalmas sorozatok voltak a 
Jeles napok Palócföldön, a Műemléke ink, Védett természeti értékeink. A gyermek
olvasók külön oldalon rejtvényekkel, könyvajánlásokkal, pályázatokkal találkoz
hattak. 

A Hírmondó 1997-ig, havi 800 példányban készült, elérhető volt könyvtárunk
ban, és eljutott az oktatási intézményekbe, más könyvtárakba és kulturális intézmé
nyekbe. 

A Hírmondó sikere, elfogadottsága ellenére úgy éreztük, hogy hiányzik egy 
olyan módszertani kiadvány, amely elsősorban a könyvtárosoknak szól. 

1999 februárjában indítottuk el a Hírforrás: Aktuális információk Nógrád me
gye könyvtárosai számára című lapunkat, amelynek vállalt céljáról Fehér Miklós 
igazgatónk így írt: „...kiadványunkkal szeretnénk a tájékoztatás, a figyelemfelhí
vás lehetőségével élni. Elsősorban rövid, aktuális hírekkel töltjük meg a lapot, 
hogy minél több hírt minél gyorsabban közölhessünk. Tudósítunk törvényi válto
zásokról, pályázati lehetőségekről, könyvtáros képzésekről, egyesületi hírekről, 
könyvtári rendezvényekről stb." 

A Hírforrás ennek megfelelően kezdetben évi 4-7 alkalommal jelent meg. 
A/5-ös méretben, négy-nyolc oldalon. Az utóbbi három évben csak évi egy alka
lommal, hasonló méretben, de 30-40 oldalnyi terjedelemben látott napvilágot. 

E redukcióban pénzügyi okok mellett - 2003-ban 18 fős létszámleépítés történi 
intézményünkben - az is szerepet játszott, hogy az információ áramlásának útjai 
rendkívül korszerűek, gyorsak lettek. 

Ma már a könyvtárosok az interneten keresztül tájékozódnak a pályázati kiírá
sokról és eredményhirdetésekről, a nyilvános könyvtárak jegyzékéről, a statiszti
kai változásokról, a szakmai képzési- és továbbképzési lehetőségekről, a konfe
renciaszervezésekről. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Könyvtári Intézet, 
a tudományos és szakkönyvtárak, a közkönyvtárak kapcsolattartásának minden
napos eszköze az elektronikus posta, az intézményi honlap. 

Most, tíz év lapszámait átlapozva nyugodt szívvel mondhatjuk, kordokumen
tumot tartunk a kezünkben. 

Nógrád megye könyvtárai, hasonlóan más könyvtárakhoz követték a gazdaság
ban, a társadalomban bekövetkezett változásokat. Megismerkedtek a törvényi sza
bályozás új elemeivel. Keresték az alkalmazkodás eszközeit: stratégiai tervet ké
szítettek, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer adta lehetőségekkel élve 
növelték a könyvtárközi kölcsönzések számát, megszervezték és részt vettek a 
KSZR megalakításában, részesültek a mozgókönyvtári ellátásban, a Közkincs 
program adta fejlesztésekben, a szakfelügyeleti rendszer kialakításában és mű
ködtetésében. 

Mindezekről a Hírforrás rendszeresen tájékoztatta a Nógrád megye területén 
működő közkönyvtárakat. Egyben megosztotta a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
és Közművelődési Intézet tapasztalatait a fenti témákban és egyéb területeken, mint 
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például GatewayUk tájékoztató pont megnyitása, „Edit néni könyvespolca*' - sike
res gyermekkönyvtári program megvalósítása, „Szomszédolás" - városi és községi 
könyvtárak meglátogatása, az MKE Nógrád Megyei Szervezete fennállása 30. év
fordulójának egész napos szakmai programmal történő megünneplése, látássegítő 
eszközök beszerzése és szolgáltatása zenei részlegünkben és az olvasóteremben, 
cseh-magyar, szlovák-magyar szakmai konferenciák és tapasztalatcserék bemuta
tása, magyarországi szlovák gyermekek olvasótábora, Kárpát-medencei középis
kolás olvasótáborok tapasztalatai. 

A Hírforrás lehetőséget adott arra is, hogy tájékoztassuk a könyvtárosokat új 
információs forrásokról, mint például EBSCO, MOKKA, MATARKA stb. 
Ugyancsak e lap hasábjain adtunk hírt a közös pályázati lehetőségekről és az így 
megvalósult országos programok Nógrád megyei eredményeiről - néhány példa 
a teljesség igénye nélkül: Nagy Könyv program, Összefogás a társadalomért, ösz-
szefogás a könyvtárakért, Népmese napja 2007 országos megnyitója, „Nagy Ol-
vashow" megyei rendezvényei stb. 

A 2007-es év utolsó száma igen sokszínűre, informatívra sikerült. Bulik Ildikó és 
GyetVainé Szorcsik Angéla Elképzelések és lehetőségek címmel beszámolt közmű
velődési, könyvtári, múzeumi és levéltári szakemberek közös tanácskozásáról, 
amelynek vendége Skaliczki Judit, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosz
tályvezető-helyettese és Németh János minisztériumi főtanácsos volt. Hasznos is
meretekkel gyarapodtunk a könyvtári és közművelődési stratégiát illetően és a vár
hatóan februárban és áprilisban kiírásra kerülő európai uniós pályázatok ügyében. 

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet sikeres pályázója 
és összefogója volt a „Nagy Olvashow" programnak, amelybe bevonta a települési 
könyvtárakat, sőt a Salgótarjánban működő TEMI könyvtárat is. E programsoroza
tot szintén külön írásban mutattuk be, kiemelve a társintézmények rendezvényeit. 

Nagyon fontosnak tartottuk a mozgókönyvtári szolgáltatás megyei tapasz
talatainak összegzését, amely négy kistérség 37 könyvtárát érinti, a salgótarjáni kis
térségben pedig a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet mel
lett a TEMI könyvtára is szolgáltatói feladatot lát el. A szerző. Ferik Ibolya a tény
szerű adatok mellett Szubjektív gondolatok a kistelepülések könyvtári ellátásának 
szervezése kapcsán alcím alatt pedig e program lényegét, a települési könyvtárak 
életének megpezsdülését, az olvasók közösségi helyre találását emeli ki. 

E témához csatlakozott Vasasné Mártaszéki Judit írása, amely egy nyugat-nóg
rádi településen, Diósjenőn mutatja be a CivilDió Egyesület áldozatos munkáját 
a helyi könyvtár működtetésében. 

Izgalmas írások szólnak a szakfelügyeleti munkáról, a korábbi települési 
könyvtárakban elindult változásokról és a városi könyvtárak tapasztalatairól. 

2007-ben hangsúlyosan foglalkoztunk a gyermekkönyvtári munka fejlesztésé
vel, erről szólt „Varázssipka" nevű tapasztalatcserénk Szlovákiában és Csehor
szágban, a Lázár Ervin Meseszoba és Emléknap megrendezése gyermekkönyvtá
runkban és a „Mesével kerek a világ". Népmese napja, 2007, Salgótarján című 
szakmai tanácskozásunk. 

Feladataink növekedését jelentette a Nógrád Megyei ÁNTSZ könyvtárának 
beköltöztetése intézményünkbe, amely egészségügyi, járványügyi szakirodalom 
tekintetében igen speciális információszolgáltatás megteremtését jelenti könyvtá
runkban. 
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A Hírforrás érdekessége volt névadónk, Balassi Bálint életét, munkásságát be
mutató tablók elkészítése, amelynek munkálatairól Antal József könyvtáros, fes
tészettel, grafikával foglalkozó alkotó könyvtáros szólt. 

Tíz évfolyam minden fontos írására természetesen most nem tudunk kitérni, de a 
jövőről - a lap értékeit megőrizve - mindenképpen gondolkodnunk kell. 2007. júli
us 1 -jétől - mint nevünk is mutatja - könyvtár és közművelődési intézet vagyunk, 
ahol a közművelődési szakemberek is végzik napi közösségépítő, felmenő rend
szerű amatőr művészeti tevékenységet segítő munkájukat. Korábban szintén 
hosszú időre visszatekintő Nógrádi Levelek című lapjuk hasonló tartalommal for
dult a közművelődési szakemberek, a civil szervezetek, közösségek felé. 

Két lap éltetése egy intézményben pénzügyi szempontból sem lehetséges. Szak
máink közös találkozási pontjai, az erőforrások közös használata azt jelzi, hogy 
a továbbiakban a Hírforrás alcíme változzon. Készüljön olyan lap, amely Aktuális 
információk Nógrád megye könyvtárosai és közművelődési szakemberei számára 
alcímet fogja viselni. 

Bódi Györgyné 

Az olvasás-szövegértésről 
két nemzetközi vizsgálat kapcsán 

A PIRLS- és a PISA-vizsgálat 
magyar vonatkozásai 

Előzmények 

Időről időre felmerül a kérdés, hogy kell-e foglalkoznunk azzal, mennyit olva
sunk. S ha igen, miért? A közelmúltban napvilágot látott PISA-felmérés kapcsán 
keressük a választ a kérdésre. 

A hazai szaksajtóban az első PIS A-felmérést követően, azaz az ezredfordulótól 
szép számban jelentek meg írások, amelyek az olvasás körüli problémákra hívták 
fel a figyelmet. De a kérdés nem ekkor kezdte el foglalkoztatni a szakembereket. 
A PISA-felmérés azáltal helyezte új megvilágításba az olvasás-szövegértést, hogy 
nemzetközi összehasonlításban jelentek meg a különböző országok eredményei, 
így a többiekhez viszonyítva láthattuk saját teljesítményünket. 

A világ nyugati felén a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején figyeltek 
fel a jelenségre, amely szerint annak ellenére, hogy az iskolarendszerű képzést 
igyekeztek teljes körűvé tenni, mégis nagy számban jelentek meg a munkaerőpi
acon olyan fiatalok, akiknek nagy hiányosságai mutatkoztak az írni- és olvasni-
tudás készségszintű használatának terén.1 

Magyarországon 1985-ben, majd tíz évvel később, 1995-ben történt olyan or
szágos reprezentatív adatfelvétel, amely azt igyekezett feltérképezni, hogy a fel-
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nőtt népesség mily' mértékben érintett a funkcionális illiteráció által. Az analfa
betizmus az írásbeliség teljes hiányát, az írástudatlanságot fedi. Funkcionális i 11 i— 
terációról viszont akkor beszélünk, ha az érintett személy a betűvetést ugyan va
lamikor tanulta, így a betűket ismeri is, de a környezete által vele szemben tá
masztott olyan követelményeknek, amelyek teljesítéséhez az olvasás, illetve az 
írás képességére lenne szükség, minimális mértékben sem képes megfelelni.2 

Meglepő eredmények születtek: 20-25 százalékra tették az érintettek arányát. De 
ezek az adatok a felnőttekre vonatkoztak. 

A gyerekek olvasási teljesítményéről, felkészültségéről jóval kevesebb adat állt 
rendelkezésünkre. Mert míg az olvasásszociológiai vizsgálatok keretében az ol
vasási szokásokról, a gyakoriságról, a kedvenc szerzőkről és művekről, a kedvenc 
lapokról alkothatunk képet, addig az olvasás-szövegértési vizsgálatok az olvasás 
egy másik szeletével, annak minőségével, színvonalával foglalkoznak.1 

A PIRLS-vizsgálatról4 

Az IEA (International Association for the Evaluation of Education Achieve
ment), vagyis a Tanulói Teljesítmények Vizsgálatának Nemzetközi Társasága 
olyan független nemzetközi társaság, amely nemzeti kutatóintézetek és kormány
zati szervek közreműködésével az elmúlt ötven évben tanulói teljesítményméré
seket hajtott végre. A PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 
ezen társaság Nemzeti Szövegértés Vizsgálata, amely ötévente ismétlődve nem
zetközi összehasonlításban méri az általános iskola 4. osztályosainak szövegértési 
képességeit. A PISA-vizsgálathoz képest mindenképp plusznak tekinthető, hogy 
a PIRLS az úgynevezett háttértényezőket is méri. 

Az első PIRLS-adatfelvételre 2001 -ben került sor 35 ország részvételével. Mint 
azt korábban már jeleztük, a PISA és a PIRLS-vizsgálat eltérő korosztályok teljesít
ményét méri. Míg a PISA célcsoportját a 15 évesek képezik, addig a PIRLS-ét a 10 
évesek. 

Az országok között eltérő a gyakorlat, hogy hány éves korban is kezdik meg 
tanulmányaikat a gyerekek. Érdekes azonban, hogy nem az életkor a legerősebb 
tényező a teljesítmények szempontjából: vagyis ugyanúgy vannak a jól teljesítő 
országok között olyanok, ahol viszonylag alacsony a gyerekek átlagéletkora, mint 
ahogy a gyengébb teljesítményű országok között is található viszonylag magasabb 
átlagéletkor. 

Az IEA meghatározása szerint a szövegértés az egyén és a társadalom számára 
fontos írott szövegek megértését és használatát jelenti. A következőképp defini
álják tehát a szövegértés fogalmát: „olyan írott nyelvi alakok megértésének és 
használatának a képessége, amelyeket a társadalom elvár, és amelyeknek az. egyén 
jelentóséget tulajdonít, A fiatal olvasók sokféle szőve gbéű képesekjelentést alkotni. 
Olvasnak, hogy tanuljanak, hogy részt vegyenek az olvasók közösségeiben, az 
iskolában és a hétköznapokban, valamint olvasnak pusztán kedvtelésből. "^ 

A mérés során a szövegeket az olvasás célja szerint két csoportba sorolták: 
egyrészt az irodalmi élményszerzés, másrészt az információszerzés és -felhaszná
lás céljából íródott szövegek csoportjára. Míg az élményszerző szövegek rövid 
elbeszélések vagy hosszabb irodalmi művek részletei illusztrációkkal, addig az 
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információszerző szövegek a valós világgal mutatnak közvetlen kapcsolatot. Ezek 
a szövegek leginkább a természettudományokkal, a földrajzzal vagy életrajzokkal 
foglalkoznak, s melléjük térképek, listák vagy táblázatok tartoznak. 

Miként teljesítettek a magyar diákok az országok 35-ös mezőnyében? Teljesít
ményükkel a 9. helyen állnak. A következő országok előztek meg bennünket: 
Oroszország. Hongkong, Szingapúr, Kanada (három különböző tartománya). Lu
xemburg és Olaszország. Közvetlenül követ minket a sorban: Svédország, Német
ország, Hollandia, Belgium és Bulgária. 

Miféle okoknak tulajdonítható hazánk eredményeinek javulása? 2001 és 2006 
között az alsó tagozatosok körében eltörölték az évismétlést az osztályzatokkal 
történő értékeléssel együtt. (Bár ez utóbbi közvetlen hatással nemigen lehetett a 
szövegértési képességekre.) Új tankönyvek jelentek meg a piacon, helyi tantervek 
készültek, változások történtek a tanítási módszerekben, nagyobb hangsúlyt kapott 
a kompetencia alapú oktatás, és különböző fejlesztő programok indultak. A 
PÍRLS-jelenlés megfogalmazása szerint a javulás hátterében több apró változás 
áll, s azok eredményei adódtak össze. 

Ha a nemek szempontjából vizsgáljuk a szövegértés kérdését, azt látjuk, hogy 
a lányok általában magasabb szinten teljesítettek. De ez nem csupán Magyaror
szágra igaz, hiszen minden résztvevő országban hasonló a helyzet. Ezzel együtt 
a cél is, vagyis hogy csökkentsék a fiúk és a lányok teljesítménye közti különb
séget. Azonban biztató jelnek tekinthetjük, hogy hazánkban a 200l-es eredmé
nyekhez képest a fiúk átlagos szövegértési képessége jelentős javulást mutat, s a 
két nem közti különbség erőteljesen csökkent. 

Mivel a feladatsor különböző típusú szövegeket tartalmaz, ezért mód van annak 
vizsgálatára, hogy e szempont mentén is megnézzük teljesítményünket. A külön
böző országokkal történő összehasonlításból kiderül, hogy míg a távol-keleti or
szágok esetében egyértelműen az információszerző szövegek értelmezése megy 
könnyebben, addig az angolszász, a skandináv vagy a közép-európai régió tanulói 
inkább az élményszerző szövegek feldolgozásában jeleskednek. Hogy hazánk 
ezen országokkal mutat hasonlóságot, ennek hátterében feltehetően a hasonló kul
túra, a hasonló oktatási rendszer áll. Érdemes még megemlíteni, hogy hazánk azok 
közé az országok közé tartozik, amelyekben az élményszerző szövegek értelme
zésejobban megy a diákoknak, egyben a legnagyobb volt a különbség az élmény
szerző és az információszerző szövegek megértése közötti különbség. 

A vizsgálat a szövegek értelmezésén túl igyekszik képet alkotni arról, miféle 
háttértényezők befolyásolják a teljesítményeket. Ezért a diákok családi és iskolai 
hátterét is felmérték, valamint a tanítókkal és az igazgatókkal is kitöltöttek egy-egy 
speciális kérdőívet. 

A szülők olvasással kapcsolatos tevékenységeit, attitűdjeit feltérképező kérdés
sorból látható, hogy elengedhetetlenek a korai gyermekkorban történő olvasási 
segítő és azt előkészítő tevékenységek: úgy mint a felolvasás, a mesélés, az ének
lés, a betűkkel, szavakkal kapcsolatos játékok. Ahol a szülők ezt fontosnak gon
dolták, hangsúlyt fektettek erre, ott ez a gyerekek iskolai teljesítményében évekkel 
később kimutathatóan érezteti hatását. S ami már hosszú évtizedek óta ismert, az 
a PIRLS-vizsgálatból ismét kiderült; a pozitív szülői minta szinte felbecsülhetetlen 
értékkel bír, hiszen nagyságrendekkel teljesítettek jobban azok a gyerekek, akik
nek szülei a rendszeres olvasók közé tartoznak. Az általános iskola 4. osztályában 
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jobb szövegértési képességekkel rendelkeznek azok a gyerekek, akik előnyösebb 
gazdasági, kulturális körülmények között élnek, és szüleik magasabb iskolai vég
zettséggel rendelkeznek. Ráadásul a vizsgálatban szereplő országok közül hazánk 
egyike azon országoknak, ahol a legnagyobbak a képességbeli eltérések a külön
böző társadalmi rétegekből érkező diákok között. Mindemellett nem elhanyagol
ható, hogy az iskola felszereltsége is meghatározója a gyerekek szövegértés terén 
mutatott teljesítményének. 2006-ban - az igazgatók véleményét alapul véve -
csaknem a tanulók háromnegyede járt jól felszerelt iskolába, és hetede gyengén 
felszerelt intézménybe. A 2001-es és 2006-os mérés adatainak összevetéséből 
tudható, hogy Magyarországon nőtt az iskolák felszereltsége, ellátottsága közti 
különbség. S ahol például az iskolák, az osztályok rendelkeznek is számítógéppel, 
interneteléréssel - ez egyébként a diákok felére igaz - , ott is csak a pedagógusok 
egy része él az eszköz nyújtotta lehetőséggel, vagyis ad olyan feladatot, amelynek 
segítségével fejleszthető az olvasási készség. 

Összegzésként elmondható, hogy a 2006-os PIRLS-vizsgálatban a magyar 4. 
osztályos diákok nemzetközi összehasonlításban kiemelkedő eredményt produ
káltak. Azok a diákok olvasnak jobban, akik változatos témákban gyakrabban 
olvasnak, különböző szövegtípusokkal találkoznak, és nagyobb olvasási tapasz
talattal rendelkeznek; olvasmányaikban a kötelezők mellett a saját kedvtelésből 
olvasott könyvek is megjelennek. Egyértelmű összefüggés mutatkozik a rend
szeres olvasás és a magas szintű olvasási teljesítmény között. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy a szépirodalmi művek olvasása mellett a különböző magazi
nok, kézikönyvek, használati utasítások olvasása is jó hatással van a teljesítmény
re, bár közel sem olyan szoros az összefüggés, mint az előbbiek esetében. 

Az öt évvel korábbi méréshez képest az átlageredmények szignifikánsan nőttek, 
ez leginkább a fiúk teljesítménynövekedésének tudható be. 

A PISA-vizsgálatról 

A PIRLS-vizsgálattal párhuzamosan zajlik egy másik vizsgálatsorozat, amely 
bizonyos pontjaiban hasonlóságot mutat, bizonyos pontjaiban eltér attól. Az előző 
években jelentek meg írások, amelyek az érdeklődő közvélemény számára igye
keztek értelmezni az adatokat. Ugyanis a két mérésből más eredmények születtek.7 

A tanulók tudását mérő nemzetközi programot, a PISA-t (Programme for In
ternational Student Assessment) a világ legfejlettebb államait tömörtő Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD hozta létre, amelynek hazánk 
1996 óta tagja. Célja annak vizsgálata, hogy gyerekeink az iskolában megszerzett 
tudást, az elsajátított ismereteket és készségeket mennyire képesek hasznosítani 
a mindennapokban. A háromévenként ismétlődő felméréssorozat a diákok képes
ségeit három területen vizsgálja: ez a matematika, a természettudomány és a szö
vegértés. A vizsgálatban mindig az adott esztendő 15 évesei vesznek részt, és 
minden felmérés alkalmával az érintett három terület egyike kap nagyobb hang
súlyt. Mérésre először 2000-ben került sor, amikor is a szövegértés volt a kiemelt 
terület, 2003-ban a matematika, 2006-ban a természettudomány. 2009-ben ismét 
a szövegértésé lesz a főszerep, így ekkor már kilenc év távlatából lesz rálátásunk 
az ezen a téren történt változásokra. 
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A vizsgálat érdekessége a benne résztvevők nagy száma: ez egyrészt vonatko
zik a vizsgálatban résztvevő országok körére, másrészt az országokban felmért 
tanulók számára. A PISA 2006-os vizsgálatában összesen 57 ország vett részt, 
amelyből 30 OECD-tagország és 27 úgynevezett partnerország. 

Mint azt fentebb említettük, a PISA a tanulók képességeinek három területét 
méri. Jelen írás középpontjában természetesen az olvasás-szövegértés kérdése áll. 

A PISA a szövegértést a következőképp definiálja: „írott szövegek megértése, 
felhasználása, és az ezekre való reflektálás annak érdekében, hogy az egyén elérje 
céljait, fejlessze tudását és képességeit, és hatékonyan részt vegyen a mindennapi 
életben. "8 

A PISA-feladatsorainak összeállítói nem csupán arra kíváncsiak, hogy az olva
sott szövegek dekódolására képesek-e a kérdezettek, hanem arra is, képesek-e hasz
nosítani az olvasottakat. A résztvevő országok adatainak egyesítésén, átlagolásán 
túl képet kapunk arról is, hogy miféle különbségek mutatkoznak országon belül, 
hogy mekkorák az átlagtól való eltérések. A feladatok a tanulók szövegértési képes
ségét öt képességszinttel jellemezték. Ezáltal lehetőség van arra, hogy megnézzük, 
az egyes tanulók az öt képességszint melyikén állnak, illetve hogy milyen művele
tek végrehajtására képesek. 

Magyarország az 57 ország rangsorában a 27. helyen áll. Ez azt jelenti, hogy 
hazánk az átlagot tekintve a középmezőnyben helyezkedik el. Az élen olyan or
szágok találhatók, mint Korea, Finnország és Hongkong. Szövegértésben a 2000-
ben és 2003-ban is listavezető Finnországot Koreának sikerült megelőznie. 

Hazánk a következő országok környezetében helyezkedik el a rangsorban: Ma
gyarországol megelőzi Ausztria, Franciaország, Izland, Norvégia és Csehország; 
követ minket Lettország, Luxemburg, Horvátország, Portugália és Litvánia. 

Az OECD-országok átlagát lényegcsen meghaladta a távol-keleti országok kö
zül Hongkong, a skandináv országok közül Finnország és Svédország, az angol
szász országok közül Ausztrália, Új-Zéland és Írország, továbbá Kanada. Liech
tenstein és Hollandia. Mindig érdekes számunkra, hogy a környező országokhoz 
képest hol helyezkednek el a mi eredményeink. Azt mondhatjuk, Szlovénia és Észt
ország kivételével a kelet-közép-európai térség összes országának átlaga gyen
gébbnek bizonyult az OECD-országok átlagánál. 

Érdemes felfigyelni a jelentés azon megállapítására, amely szerint az országok 
kö/.ti különbségeknél nagyobbak az országokon belüli különbségek. S az országok 
számára a nagyobb feladatok ezen a területen mutatkoznak: ugyanis ez azt jelenti, 
hogy egyszerre kellene növelniük a jól teljesítő diákok arányát, miközben csök
kenteni kellene azokét, akik jóval gyengébben teljesítenek. Az, hogy az országo
kon belül miféle egyenlőtlenségek vannak, arról az eloszlások szélessége tájékoz
tat. Éppen Korea és Finnország voltak azok az országok, amelyek a legkisebb 
különbségeket mutatták, vagyis ebben az esetben a legjobban teljesítő országokról 
van szó. S hol a legnagyobbak a különbségek? Csehországban, Németországban, 
az Egyesült Államokban és Japánban. Érdemes azonban megjegyezni, hogy Japán 
még ezzel az eredménnyel is az OECD-országok átlaga felett teljesített. 

Magyarország és Csehország csaknem pontosan azonos eredményeket ért el. 
Mégis mutatkoznak különbségek, ha a képességeloszlást is figyelembe vesszük. 
Azt látjuk, hogy a hazai leszakadó, rosszul teljesítő diákok teljesítménye valamivel 
jobb, mint cseh társaiké, ugyanakkor a legjobb cseh diákok mögött éppen ennyivel 
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maradnak le a legjobb magyar diákok. Ezekből a különbségekből adódik, hogy 
az átlagos érték mindkettőnknél csaknem azonos. 

S miként változtak az eredmények 2000 és 2006 között a szövegértés terén az 
OECD-országokban? Gyakorlatilag nem történt elmozdulás ezen a téren. Azonban 
ha a különböző országok teljesítményét vizsgáljuk, mégis azt tapasztaljuk, hogy 
van átrendeződés a lista és a pontszámok, az elért eredmények terén. Emeljünk 
ki most közülük hármat. 

Koreának úgy sikerült átlagpontszámát jelentős mértékben növelnie - és a mind 
ez idáig listavezetőFinnországot megelőznie-, hogy jól teljesítő diákjai még maga
sabb pontokat értek el, miközben a skála másik végén álló tanulóinak eredménye 
nem változott. S miként érte el Korea ezt az eredményt, mit tettek érte? Ók úgy 
gondolják, hogy a bevezetett új tanterv, az esszé jellegű dolgozatok hangsúlyosabb 
megjelenése, ezeknek a felvételi dolgozatokban való jelenléte, mind-mind azt a 
szemléletet támogatta, amely szerint érdemes a diákoknak gondolataik és vélemé
nyük megfogalmazását magas szinten elsajátítaniuk az eredményes teljesítés érde
kében. 

Hongkong is növekedést produkált. De az eredmények más összetevőkből áll
nak. Esetükben az alsó képességtartományba tartozó diákok eredményének javulá
sáról beszélhetünk, ezáltal csökkent a diákok teljesítménye közti különbség. 

Harmadik országunk a pozitív elmozdulást mutatók között: Lengyelország. Ók 
mind 2003-ban, mind 2006-ban előrébb léptek a listán, ráadásul 2006-ra eredmé
nyeik már az OECD-országok átlaga felettiek lettek. Ezt az eredményt úgy érték 
el, hogy a leggyengébbek eredményeit sikerült felhozniuk. Ez az 1999-ben beve
zetett, az iskolarendszert érintő reformnak tudható be, amely integráltabb oktatási 
rendszert hozott létre. Lengyelországban a javulás az összes képességtartományt 
érintette. 

A 2000 óta zajló PISA-vizsgálatok sorában mindössze két olyan ország talál
ható, amelynek eredménye a három mérés alkalmával valamennyi vizsgált változó 
esetében nem mutatott elmozdulást: ezek egyike Belgium, másika Magyarország. 
Hazánk esetében azért különösen érdekes ez, mert az oktatásügyben ez idő alatt 
történtek változások, de ezek hatása az eredményekben, a teljesítményben nem 
mutatkozott meg. Ahogy a PISA-jelentés fogalmaz: ezek hatása még nem éri el 
az oktatás gyakorlatát. 

Ha az eredményeket igyekszünk differenciáltabban megvizsgálni, láthatjuk, 
hogy a fiúk és lányok teljesítménye között jelentősek a különbségek, a lányok 
javára. Ezt a következő okoknak tulajdonítják: a lányok jobban szeretnek olvasni, 
több időt szánnak olvasásra, esetükben sokkal inkább jelen van a témák sokszí
nűsége és intenzívebb könyvtárhasználók, legyen szó akár az iskolai, akár a köz
könyvtárakról. A szakértők némelyike úgy véli, hogy ráadásul az iskolában hasz
nált szövegtípusok és az olvasott tartalmak inkább kedveznek a lányoknak. Pozi
tívumként említhető meg, hogy az elmúlt három mérés során lassan, de csökkenni 
látszik a fiúk és lányok teljesítménye közti különbség. 

A bevezetőben megfogalmazott kérdésekre a PISA-jelentés a következő vála
szokat fogalmazza meg: ,Azok az országok, amelyekben a 15 éves diákok szöveg
értési átlageredménye magas, számottevő gazdasági és társadalmi előnyre tehet
nek szert a jövőben, amikor a ma 15 éveseinek képességbeli előnye a képzettebb 
munkaerő kialakulásban manifesztálódik. "9 
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A két vizsgálat eredményeinek különbségéről 

Áttekintve a PIRLS- és a PISA-vizsgálat eredményeit, alapvető különbségeket 
láthatunk. Jogosan merül fel a kérdés, hogy lehet ez. Mi lehet az oka, hogy míg 
10 éveseink viszonylag jó eredményeket produkáltak, a 15 évesekről ez már nem 
mondható el? A jól érzékelhető különbség egyik oka a feladatlapokban keresendő. 
Amíg a 10 éveseknek zömében olyan típusú feladatokat kellett megoldaniuk, ami
lyeneket az iskolából jól ismertek, mondhatnánk, a tankönyvek, a munkafüzetek 
már jól kondicionálták erre gyerekeinket, addig a 15 évesek nem a megszokottal 
találkoztak. Feladataik sokkal inkább hasonlítottak azokra a kérdésekre, amelyek
kel a mindennapokban, az iskola falain kívül találkozhatnak. A PISA - ahogy 
mondani szokták - nem csupán arra kíváncsi, hogy mit sikerül visszaadniuk a 
diákoknak a tanultakból, sokkal inkább arra, hogy a tanultak mennyiben haszno
síthatók, mit lehet velük kezdeni.10 Gyengeségeink egyik oka tehát feltételezhe
tően ez lehet. 

Az utóbbi években történtek változások az oktatási rendszerben, de úgy tűnik, 
mintha ezek hatása a felsőbb évfolyamokban még nem jelent volna meg. Az is 
igaz, hogy ha az oktatásról gondolkodunk, arra csak hosszú távú befektetésként 
gondolhatunk, de ez a befektetés a biztosan megtérülők közé tartozik. Nem vé
letlen, hogy azok az országok, amelyek az azonnali megtérülésen túl a hosszú 
távúban is mertek gondolkodni, jól jártak. Vegyük Finnország vagy akár az őt 
megelőző Korea példáját. 

A „finn csoda" és a magyar tanulságok 

Már az első PISA-felmérés után számos írás jelent meg, amely a finn tanulók 
teljesítményét és az ottani oktatási rendszert „finn csodaként" emlegették. Mint 
az akkor megjelent írásokból kiderült, maguk az érintettek, vagyis a finn oktatás
ügy felelős szakemberei is meglepődtek az eredmények láttán, s csakúgy mint a 
világ jó néhány pontján, ők maguk is az okokat kutatták." Különösen annak 
fényében érdekes ez, hogy a felmérést megelőzően jutottak szakembereik arra a 
véleményre, hogy a német modellt áttanulmányozva azt honosítanák hazájukban. 
Aztán az PISA-eredmények felülírták eredeti elképzeléseiket, hiszen éppen Né
metország is azok egyike volt, amely a skandináv országra figyelt, hogy tanuljon 
az ottani szakemberektől. 

A magyar és a finn adatokat összevetve láthatjuk, hogy míg a finn eredmények 
viszonylag egyneműnek mondhatók, azaz nincsenek kiugró szélsőségek, addig a 
hazai adatok mögött éppen ezek állnak. Mi úgy tudtunk a középmezőnyben vé
gezni, hogy a magasan az átlag felett teljesítő, kimagasló eredményt produkáló 
diákok mellett súlyos számmal vannak az igen rossz eredményt felmutatók. 

Tehát mit is tudnak a finnek? Finnországban létezik egy úgynevezett kompre-
henzív, vagyis átfogó iskolatípus, amelyben a 11 és 18 év közötti gyerekek tanul
nak. De a siker kulcsa, mint annyiszor máskor, nem egy elemnek tulajdonítható. 
Számos tényező együttes hatásáról van szó. Egyrészt van az iskolatípus, másrészt 
az oktatási rendszer szerkezete, a pedagógusképzés, az oktatást segítő szolgálta
tások, az olvasási attitűdök eredményes alakítása, a családokon belüli kulturális 
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kommunikáció, az ismeretek gyakorlati alkalmazása. És ami bennünket, könyvtá
rosokat különösen érdekel és érint, az a könyvtárak kérdése. Finnországban át
gondoltan törekszenek az egyenlő esélyek érvényesülésére, amely egyrészt jelenti 
a különböző rétegekből, népességcsoportokból való érkezést, másrészt jelenti az 
ország különböző területein történő boldogulást. S az egyenlő esélyek biztosí
tásának elengedhetetlen eszköze a könyvtár. Hogy mindenhol legyen, hogy min
denki számára hozzáférhető legyen, s a közművelődési könyvtárakban mindenhol 
legyen a gyerekek számára kialakított gyermek- és ifjúsági részleg. Nem véletlen 
tehát, hogy a finn tanulók 44 százaléka rendszeres könyvkölcsönző. 

Emellett az oktatás elsődleges feladatának tekinti, hogy személyre szabottan, 
az egyes gyerek szükségleteihez igazodva nyújthassa mindenkinek a számára 
szükségest. Ezt a következők szellemében teszi: senki sem zárható ki az oktatás
ból, a módszereknek, a tankönyveknek alkalmasnak kell lenniük a bármilyen 
szempontból heterogén csoportok oktatására. A jól teljesítő országokban, mint 
Finnországban is, az eltérő teljesítményt nyújtó diákokat együtt oktatják. 

Mind gyakrabban olvasni arról, hogy hazánkban is azon iskolák diákjai telje
sítenek jobban, ahol megvalósul az integrált oktatás. És nemcsak a szavak szintjén. 
A szülők számos esetben féltik gyerekeiket olyan osztályba íratni, ahová gyengébb 
képességű vagy bármilyen szempontból hátrányos helyzetű diákok is járnak. A 
félelem attól van, hogy lehet-e olyan gyors tempóban haladni, lehet-e olyan magas 
színvonalon oktatni, ahol nem homogén a közösség. A vizsgálati eredmények 
egyértelműen azt bizonyítják, hogy a jobbaknak hátrányuk ebből nem származik, 
ellenben a gyengébbekre ösztönzőleg hat a környezet. 

De ehhez a teljesítménynövekedéshez a pedagógus egyedül kevés. Igaz, hogy 
ennek egyik alapfeltétele, hogy tanáraink rendelkezzenek olyan stratégiával, amely 
a nem homogén csoportok oktatásához szükséges, de elengedhetetlen, hogy az is
kola úgynevezett segítő intézményei és azok szakemberei is támogatóként jelen 
legyenek: nem csupán a pszichológus, a logopédus, de a könyvtáros a maga iskolai 
vagy közművelődési könyvtárával. Ugyanis nélkülözhetetlen az a tudás és eszköz
készlet, amellyel a könyvtárak rendelkeznek. A könyvtárak azok az intézmények, 
amelyek nagy produkciófelületet képesek biztosítani, valamint képesek az értékelé
si mezők kitágítására. Azokban az országokban működik jól az integráció, ahol a 
fogalom nemcsak annyit tesz, hogy szelekciós szempontok beiktatása nélkül kerül
nek egy osztályba a gyerekek, hanem ahol valamilyen szempontból rászoruló van. 
ott a segítő szakemberek is közvetlenül jelen vannak. Egyetlen példát említenék: 
Olaszországban, azokban az osztályokban, ahol sérült gyerek is tanul, mindig ott 
van a tanuló mellett - vele egy padban ülve - egy fejlesztő pedagógus. Tehát ha a 
diák elveszítené a megértés fonalát, van, aki ezt észrevegye, és segítséget nyújtson. 
A tanár tehát nem marad magára a differenciált oktatás embert próbáló feladatában. 

Miért fontos hát, hogy jól olvasó és az írott szöveget jól értő, gondolatait megfo
galmazni képesek legyenek gyerekeink? A számos ok közül mindössze kettőt ven
nék számba. Sok évtizede annak, amit az olvasásszociológia kimutatott: azok a fel
nőttek, akik rendszeresen olvasnak, sokkal inkább rendelkeznek úgynevezett har
monikus személyiségjegyekkel, sokkal inkább tekinthetők toleránsnak és sokkal 
kreatívabbak, mint azok, akik nem tartoznak a rendszeres olvasók táborába. Régi 
kérdés, hogy az olvasás teszi ezt, vagy az eleve ezekkel a személyiségjegyekkel 
rendelkezők egyébként is kedvelik az olvasást. Talán mindegy is. Véleményem sze-
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rint egymást erősítő folyamatról van szó. Tehát visszakanyarodva eredeti kérdé
sünkhöz, azt mondhatjuk, hogy mindannyiunk számára élhetőbb az a világ, ahol 
többségben vannak azok, akik ezekkel a tulajdonságokkal rendelkeznek. 

És a kérdés egy másik vetületéről se feledkezzünk meg: csak az olvasni tudó 
felnőttek lesznek tovább- és átképezhetők. Ha nem a munkanélküliek számának 
gyarapodásával, az inaktívak, az eltartottak mind nagyobb hányadának megjele
nésével akarunk szembesülni, akkor bizony minden, az iskolapadot elhagyó diák
nak kell a korábban említett készségekkel rendelkeznie. Az elmúlt évben Magyar
ország régióit végigjártuk kollégáimmal. Számos kisvárosban megfordultunk, és 
volt olyan település, ahol az újonnan megnyíló kábelkötő üzem 100 főt tudott 
volna alkalmazni, de mindössze húszan feleltek meg a kívánalmaknak. Közben a 
településen 20 százalékos a regisztrált munkanélküliek aránya, és 50 százalékra 
teszik a valós arányt. Tehát munkáskéz éppen lett volna, csak a jelentkezők al
kalmatlanok voltak arra, hogy elsajátítsanak egy új technológiát. 

Végül ne feledkezzünk el arról, hogy azok az országok, melyek ma az élen 
járnak, komolyan gondolták, hogy az oktatásba fektetett pénz sokszorosan meg
térül, hiszen ez a legjobb befektetések egyike. 

Távlatosan kell gondolkodnunk, és nekünk kell ma erőfeszítéseket tennünk 
azért, hogy évtizedek múltán gyerekeink elmondhassák magukról, hogy nekik 
sikerült: az eseményeknek nem elszenvedői, hanem alakítói, gondolataikkal és 
tetteikkel képesek változtatni az őket körülvevő világ dolgain. 
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