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Mitől függ az oktatás 

eredményessége? 
 

Output = f (inputok) 



Mi az output? 

 
•  Keresetek? 

•  Foglalkoztatási valószínűségek? 

•  Munkával való elégedettség? 

•  Technikai készségek? 

•  Kreativitás? 

•  Alapkészségek? 

•  Magatartásformák? 

 

 

 

 



Mi az output? 

 
•  A  legtöbb tanulmány teszteredményeket használ 

 

  1. az eredmények szintjét   

    Ait = X’ it В + uit 

     

2. az eredmények két megfigyelés közötti változását 

     Ait − Ait-1 = X’itб + vit 

 

3.  a t. időpontban mért eredményt a  korábbi eredmény  

függvényében 

     Ait = α Ait−1 + X’it γ + εit 

 

 

 



Mi az input? 

  

• Iskolai (befolyásolható),  

• Nem iskolai (nem befolyásolható) 

 

 



Mi az input? 
 

Iskolai inputok  

•  ráfordítások,  

•  tanár/diák arány 

•  osztálylétszám 

•  tanári minőség  

•  osztály/iskolatársak  

•  egyéb inputok  

 



Hogyan mérjük a tanári minőséget – 

ki a jó tanár?  
•  Képesítés ?  

•  Tapasztalati évek száma? 

•  Tanári teszteredmények? 

•  Tanítási stílusok? 

•  Az a jó tanár, akinek a tanítványai jó eredményeket 

érnek el. 

 eredményesség = tanulóik teljesítménye –  tanári fix hatás 

Minden  tanári  jellemzőre, tulajdonságra kontrollálunk, 

anélkül, hogy megmérnénk őket  – feltéve, hogy ezek 

időben változatlanok. 

 

 

 



 

• Lineáris? 

• Nem lineáris? 

• Nincs interakció 

• Interakció 

 

Mi az f(.)? 



i. tanuló 

teljesítménye a t. 

időpontban 

i. tanuló a t–1. 

időpontban 

Családi háttér 

kumulált hatás t-ig 

Tanárok 

jellemzői, 

kumulált 

hatás t-ig 

Osztálytársak, 

iskolatársak 

jellemzői 

Egyéb 

iskolai 

inputok 

Oktatási termelési függvény  

t időpontban mért eredményt a t–i  időpont 

eredményének  függvényében      

),,( ,,1 itiiititit ISKtPtTAFAfA 



• Endogenitás   (az iskola minősége és a 

társadalmi státusz korrelálhat, a hátrányos 

helyzetű tanulókat tanító iskolák kaphatnak 

többletforrást.) 

• Kihagyott változók problémája (tanárok 

motiváció, szülői segítség stb.) 

• Mérési hibák a teszt-eredményekben 

• Tanárok és tanulók összepárosítása nem 

véletlenszerű 

Mérési problémák – nagyon sok 



Helyi környezeti 

hatások 

• Hozzáadott érték modellek (a kihagyott 

változók problémájának kezelésére) 

• Instrumentális változó (nagyon nehéz 

találni megfelelő instrumentumot) 

• Fix hatások 

• Tervezett, vagy természetes kísérletek 

A mérési problémák kezelése 



Inputváltozó Tanulmányok 

száma 

Statisztikailag 

szignifikáns 

Statisztikailag nem 

szignifikáns 

Ismeretlen 

előjelű 

  +   –   +   – 

Tanár-diák arány 152 14 13 34 46 45 

Tanárok 

iskolázottsága 

113 8 5 31 32 37 

Tanárok 

gyakorlottsága 

140 40 10 44 31 15 

Tanári fizetések 69 11 4 16 14 24 

Egy tanulóra jutó 

ráfordítások 

65 13 3 25 13 11 

Felszereltség 74 7 5 17 14 31 

Forrás: Hanushek, E. A.: Education Production Functions. 1995 

A korai oktatási termelési függvények eredményei 

Az Egyesült Államokban készült 187 oktatási termelési 

függvény becsült regressziós paramétereinek előjele 



Inputváltozó Tanulmányok száma Statisztikailag szignifikáns Nem szignifi-káns 

+ - 

Tanár-diák arány 30 8 8 14 

Tanárok iskolázottsága 63 35 2 26 

Tanárok gyakorlottsága 46 16 2 28 

Tanári fizetések 13 4 2 7 

Egy tanulóra jutó ráfordítások 12 6 0 6 

Felszereltség 34 22 3 9 

Forrás: Hanushek, E. A.: Education Production Functions. 1995 

 

Oktatási termelési függvények becsült regressziós 

paramétereinek előjele a fejlődő országokban  



Újabb eredmények 
• Nagy, adminisztratív adatbázisokat használnak, panel adatokat 

 

• Osztálylétszám hatása – nem egyértelmű eredmények 

 

• Tanárok hatása 

  – a tanári minőség számít 

  – a minőség nincs szoros kapcsolatban a megfigyelt tanári 

jellemzőkkel 

  – a  hatás nagysága: egy szórásnyi különbség a tanári 

minőségben 0,15-0,18  szórásnyi eltérést eredményez a tanulói 

teszteredményekben 

 

(Rivkin–Hanushek–Kain, 2005  Rockoff, 2004; Nye–

Konstantopoulos-Hedges, 2004; Rivkin–Hanushek–Kain, 2005; 

Aaronson–Barrow–Sander, 2007; Kane–Staiger, 2008; Slater–

Davies–Burgess, 2009) 
 


