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Radó Péter: A csúfos PISA-bukás oka az 
oktatás minőségének súlyos romlása 
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A magyar oktatás gyorsuló eredményromlása mögött ezúttal nem a társadalmi egyenlőtlenségek 
erősödése áll. A 15 éves tanulók teljesítményének, készségeinek hanyatlását egyértelműen a 
2010 óta erőltetett oktatási modell okozta. Radó Péter oktatáskutató elemzése.  

Az OECD 2000 óta háromévenként megismételt PISA mérése (Programme for International 
Student Assessment) mára megkérdőjelezhetetlenül az oktatáspolitikák sikerének vagy 
kudarcának legfontosabb mércéje lett. Nem véletlenül, a PISA ugyanis azt és akkor méri, amit és 
amikor kell: a tanulók további tanulásának sikerét meghatározó szövegértési, matematikai és 
természettudományos alapkészségek fejlettségét abban az életkorban, amikor a legtöbb 
országban általában a fiatalok a többé-kevésbé egységes oktatás után belépnek a már 
specializáltabb középfokú oktatásba. Félreértés ne essék: az iskolákban zajló oktatás-nevelés 
horizontja nem szűkíthető le e kompetenciák fejlesztésére. Legyenek azonban bármilyen 
elvárásaink az iskolában zajló tanulással szemben, ahol ezekkel az alapkészségekkel 
kapcsolatban baj van, ott minden mással is baj van. 

A 2000-ben lebonyolított első PISA-mérés tette láthatóvá a magyar közoktatás viszonylagos 
gyengeségét, ugyanis mindhárom mért kompetencia területen 15 éves diákjaink a fejlett országok 
átlaga alatt teljesítettek. Eredményeink az előző évtized során alapvetően stagnáltak, majd a 
2009-es mérés – legalábbis a szövegértés terén – már jelentős javulást mutatott, ami némi 
derűlátásra okot adó visszaigazolást nyújtott a korábbi évek hatalmas összegeket felhasználó 
oktatásfejlesztési erőfeszítéseiről. A következő 2012-es mérés azonban valóságos hidegzuhany 
volt; a mért alapkészségek mindegyikében romlott a magyar diákok teljesítménye, s ami a 
legnagyobb baj, jelentősen megugrott a kudarcot valló tanulók aránya. E váratlanul nagy 
teljesítményromlásban számos különböző dolog játszhatott közre: a 2008-2009-es válság 
társadalmi folyamatokra gyakorolt hatása (elsősorban a szegénység növekedése), a 2010 előtti 
szocialista oktatásirányítás néhány intézkedése és a Fidesz oktatáspolitikájának 
teljesítményelvárásokat legyengítő üzenetei. Ezek a lehetséges okok lényegében 
szétválaszthatatlanok. 

A most megjelent 2015-ös eredményekkel azonban nem ez a helyzet, azok egyértelműen a 2010 
óta végighajszolt, szinte mindenre kiterjedő rendszer-átalakítás következményei. És ezek a 
következmények az adatok tanúsága szerint egyértelműen katasztrofálisak, a magyar 15 éves 
diákok szövegértési és természettudományos eszköztudása drámai, az EU-tagországok között a 
legnagyobb mértékben romlott, matematikai kompetenciáik pedig megrekedtek a 2012-ben mért 
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