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ÖN ARC KÉP
Sze re tet tel kö szön töm az Ol va sót, aki meg tisz tel az zal,
hogy la poz gat ja ezt a mun kás sá go mat ös  szeg zõ ki ad ványt.
És ha már – bár mi lyen ok nál fog va – ér dek lõ dik irán tam,
úgy il lik, hogy mi nél töb bet el árul jak ne ki ma gam ról. Ezért
hát kö te les sé gem nek is ér zem a be mu tat ko zást.

Az aláb bi ak ban nem szok vá nyos ön élet raj zot fes tek ma -
gam ról. Egy részt mert ez a mû faj nem túl ér de kes: az egy -
más után sor já zó ada to kat rend re el is fe lej ti az em lé ke zet,
mi helyt a szem a kö vet ke zõ sor ol va sá sá ba kezd. Más részt
az el sõ fe je zet Ön arc ké pet kö ve tõ két in ter jú ja igen sok élet -
raj zi vo nat ko zá sú tényt kö zöl, szak mai élet utam több ál lo -
má sát raj zol ja meg hi te le sen. És nem csak azt. Ha nem fel mu -
tat ja em be ri és szak mai hit val lá som meg ha tá ro zó ele me it is.
Kö szö net a két in ter jú szer zõ jé nek, hogy ilyen ké nyel mes
hely zet be ho zott: csu pán né hány vo nat ko zás sal kell ki egé -
szí te nem a két, ró lam reális ké pet fes tõ port rét. Azért is,
mert az el sõ 2003-ban, te hát elég ré gen ké szült. A má so dik
pe dig nem sok kal a 2006-os vá lasz tá sok elõtt, va gyis nem
vall hat tam még ben nük a kép vi se lõi hit val lá som tól.

Szak mai pá lya fu tá som meg ha tá ro zó csú csá nak a Né -
meth Lász ló Nyolc osz tá lyos Gim ná zi um meg te rem té sét, az
igaz ga tó ként ott el töl tött ti zen egy évet tar tom. Azért is per -
sze, mert az is ko la épí tés sel új fe je ze tet nyi tot tunk a ha zai
ne ve lés tör té net ben. Ugyan is – el len tét ben sok fe lül rõl el -
in dí tott és ké sõbb ku dar cot val lott úgy mond pe da gó gi ai
kí sér let tel – kez de mé nye zé sünk tar tós nak bi zo nyult: ma
már el kép zel he tet len a ma gyar or szá gi is ko la szer ke zet az
idõ köz ben ben nün ket kö ve tõ száz nál is több nyolc osz tá -
lyos gim ná zi um nél kül. De en nél az ok ta tás po li ti kai je len -
tõ sé gû ered mény nél sok kal töb bet ér szá mom ra mind az,
amit kol lé gá im tól, mun ka tár sa im tól, ta nít vá nya im tól ta nul -
tam, s amit én ad hat tam ne kik igaz ga tó ként az alatt a ti -
zen egy év alatt. Az ott vé gig dol go zott évek gyü möl cse lett
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a ne ve lés tu do mány ból szer zett tu do má nyos fo ko za tom, és
mind az öt köny vem, amit si ke rült meg al kot nom (köz tük
a Szak mai Eti kai Kó dex Pe da gó gu sok nak vagy a Ve ze tés –
Pe da gó gus szem mel címût).

A má so dik csúcs a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem
Böl csé szet tu do má nyi Ka rán a ta nár kép zés meg szer ve zé se.
Cse lek võ ré sze se le het tem an nak a cso dá nak, hogy ho -
gyan nõ ki a volt szov jet lak ta nya le pusz tult rom ja in egy új
szel le mi mû hely, rá adá sul a ke resz tény kö zép osz tály után -
pót lá sát szol gál ni hi va tott egye tem. Rit ka ke gyel mi pil la nat
volt a sem mi bõl föl épí te ni pél dá ul a ta nár kép zést, és né -
hány év le for gá sa alatt ran got sze rez ni ma gunk nak a fris -
sen vég zett ta ná ra in kat be fo ga dó egy re több kö zép is ko la
elõtt. Kö tõ dé sem a ti zen két éve ka pott új fel ada tom hoz
most is olyan erõs, hogy kép vi se lõ vé tör tént meg vá lasz tá -
som kor sem tud tam tõ le el sza kad ni. Azért sem, mert idõ -
köz ben új és köz ked velt pe da gó gi ai fo lyó ira tot is si ke rült
ala pí ta nunk (a Mes ter és Ta nít ványt), amely nek fõ szer -
kesz té sét is vál to zat la nul foly ta tom. 

Po li ti kai pá lya fu tá so mat nem csúcs nak te kin tem, ha nem
kö vet kez mény nek. Úgy ér zem, kép vi se lõ ként egye ne sen
foly ta tom mind azt, amit pá lyám ele jén meg kezd tem. 

Nagy ener gi ák kal hoz tuk lét re huszadmagammal még a
rend szer vál tó or szág gyû lé si vá lasz tá so kat meg elõ zõ en a
Füg get len Pe da gó gus Fó ru mot. Az volt a cé lunk, hogy ma -
gas szín vo na lú szak mai mun kánk kal is mét te kin télyt sze -
rez zünk a ta nár ság nak, mert e nél kül nem fej lõd het, csak
el sor vad hat a köz ok ta tás. Köz vet len cé lunk pe dig, hogy a
gya kor lat pró bá ját ki vá ló an ki állt ta ní tó em be rek vég re ak -
tív sze re pet kap has sa nak az ok ta tás po li ti kai dön té sek
meg ho za ta la kor. Ugyan ezt a kül de tést vál lal va vet tem részt
há rom cik lu son ke resz tül az Or szá gos Köz ne ve lé si Ta nács
mun ká já ban. Ám azt kel lett meg ta pasz tal nom, hogy a de -
mok rá cia erõi még aka doz va mû köd nek ná lunk: a szak mai
ér vek nek nincs he lyük a po li ti kai csa ta me zõ kön. E fel is -
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me rést kö ve tõ en két le he tõ ség kí nál ko zott. Vagy ab ba ha -
gyom, és vis  sza vo nu lok a ker te met mû vel ni, vagy ha to -
vább ra is ten ni aka rok cél ja i mért, csat la koz nom kell ah hoz
a po li ti kai erõ höz, amely nek az ér ték rend je a leg kö ze lebb
áll az enyém hez. 

Úgy gon dol ván, hogy van még re mény, ezt az utób bit
vá lasz tot tam. Kap cso la tot te rem tet tem a Fi desz né hány ve -
ze tõ jé vel, és ala pí tó tag ja let tem a Kul tu rá lis Ta go zat nak. A
Ta go zat Ne ve lés tu do má nyi Szek ci ó já ban vég zett két éves
kö zös mun ka ered mé nye az az ok ta tás po li ti kai stra té gia,
ame lyet e kö tet Köz ne ve lé sünk ma és hol nap cím mel kö -
zöl. Száz nál több mun ka tár sam mal együtt (akik – akár csak
ma gam – min den fé le té rí tés nél kül utaz tak a szak ér tõi
meg be szé lé sek re, ál doz ták fel szom bat ja i kat, ren ge teg sza -
bad órá ju kat és éj sza ká ju kat ezért) al kot tuk meg ezt a ma
is ér vé nyes stra té gi át, ame lyet szak mai pá lyám har ma dik
csú csá nak tar tok. Fáj da lom, hogy a 2006. évi vá lasz tá sok
nem ad ták meg a le he tõ sé get gya kor la ti meg va ló sí tá sá ra.
De el fog jön ni az idõ…

A Fi desz or szá gos lis tá ján ke rül tem a Par la ment be 2006.
má ju sá ban. A má so dik frak ció ülé sen a Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt el nö ke meg hí vott, nem vol na-e ked vem a
köz ben önál ló vá vált KDNP frak ci ó ban dol goz ni. Má ig há -
lás va gyok ne ki ér te. Így let tem a Fi desz el nö ké nek egyet -
ér té sé vel és tá mo ga tá sá val a KDNP-frak ció tag ja, majd né -
hány hét tel ké sõbb a párt ba is fel vé telt nyer tem. 23 ta gú
frak ci ónk ban – a mind an  nyi unk ál tal val lott ér ték rend s az
azt meg tes te sí tõ egy más irán ti sze re tet har mó ni á já ban –
ott hon ér zem ma gam. 

Po li ti ku si hit val lá so mat a kö vet ke zõ mon dat ba sû rí tet -
tem: Sza vak ban és tet tek ben ki fe je zõ dõ sze mé lyes pél da -
mu ta tás sal, ke resz tény er köl csi ség gel és kul tu rált ság gal
dol goz ni Ma gyar or szág ál la po tá nak ja ví tá sá ért, ki tün te tet -
ten a ta ní tó em be rek fel eme lé sé ért, egy em ber köz pon tú is -
ko la ügy új ra é pí té sé ért.  
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Sok is me rõ söm kér de zi, ho gyan gyõ zök en  nyi mun kát.
A nagy mun ka bí rás csak ele nyé szõ rész ben az én sze mé -
lyes ér de mem. Kö szö net tel tar to zom ér te a szü le im nek,
akik így al kot ták meg és nö vel ték a szer ve ze te met. Az tán
a fér jem nek, a két fel nõtt gyer me kem nek, ta nár ve jem nek,
akik leg fõbb se gí tõ im és kri ti ku sa im. Két kis nap su ga ras
uno kám nak. A ba ko nyi há zunk nak és ker tünk nek, aho vá
gyak ran vis  sza hú zó dunk re me te ség be. És a Te rem tõm nek,
aki mind ezt meg ad ta szá mom ra.

E kö tet be mu tat ko zó el sõ ré szét két to váb bi fe je zet kö -
ve ti. A má so dik fe je zet né hány 2006-ban meg je lent pub li -
cisz ti kát tar tal maz. Itt ka pott he lyet a fen tebb már em lí tett
ok ta tás po li ti kai stra té gia. A har ma dik a par la men ti mun -
kám nak ál lít tük röt kom men tár nél kül. Két, a fel szó la lá -
sok hoz szo ro san il lesz ke dõ pub li cisz ti ka szí ne sí ti az or -
szág gyû lé si fel szó la lá sok so rát. A II. és a III. fe je zet va la -
men  nyi írá sá nak szer zõ je ma gam va gyok, ezért az egyes
cí mek mel lett nem tün tet tük fel kü lön az al ko tó ne vét. Aki
re mé li, hogy e kö tet ol va sá sa ál tal kö ze lebb ke rü lünk egy -
más hoz:

Bu da pest, 2007. feb ru ár
Hoffmann Ró zsa
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AZ ISKOLA NEVELÕ INTÉZMÉNY,
NEM SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT1

Szü le tett 1948-ban Ba la ton fü re den el sõ ge ne rá ci ós ke resz -
tény ér tel mi sé gi csa lád ban, ahol a Krisz tus-sze re tet mel lett
az egy más irán ti és a ha za sze re tet volt a há rom leg fõbb ér -
ték. Édes ap ja bí ró, édes any ja ál ta lá nos is ko lai ma gyar-tör -
té ne lem sza kos ta nár. Há rom lány test vér kö zül a kö zép sõ. 

Fér je italianista, a szom bat he lyi Ta nár kép zõ Fõ is ko la
ta  ná ra. Le á nya, ve je egye te mi ad junk tu sok, mind ket ten
böl  csé szek. Fia most kez di családorvosi pá lyá ját. Két uno -
ká ja 7 és 3 éve sek. Fér jé vel, fi á val és idõs édes any já val él
együtt Bu da pes ten, a Fe renc vá ros ban. 

Pá lyá ját a Mû ve lõ dé si Mi nisz té ri um ban kezd te, ahol
meg ta nul ta or szá gos vi szony lat ban ér tel mez ni az is ko la -
ügy kér dé se it. Ezt kö zel két év ti ze des köz ok ta tá si gya kor lat
kö vet te gim ná zi u mi ta nár ként és igaz ga tó ként. Nyolc éve a
ta nár kép zés fe le lõ se a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem
Böl csé szet tu do má nyi Ka rán. 1999-2000-ben fõ igaz ga tó -
ként õ szer vez te meg az Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és
Vizs ga köz pon tot. Leg fon to sabb mun kái: A Né meth Lász ló
Nyolc osz tá lyos Gim ná zi um Pe da gó gi ai Prog ram ja (1992),
Az is ko la igaz ga tó (1994.) és a Pe da gó gus eti ka (1996).

n

A jö võ a gyer me ke ink ben rej lik. Ezért nem mind egy, hogy
ki nek a sze mé lyi sé ge vá lik meg ha tá ro zó vá az éle tük ben. A
ta ní tó, a ta nár az, aki a szü lõk után a leg fon to sabb sze mély
szá muk ra. Mi le het az el sõd le ges ne ve lõ té nye zõ? Ter mé -
sze te sen a sze mé lyes pél da. Hoffmann Ró zsa ta nár nõ egész

1 Az interjút Csizmadia Gertrud készítette. 

Megjelent a Hitvallás (Gyõri egyházmegye) folyóirat Kalendáriumában 2004-ben.
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sze mé lyi sé ge ezt tük rö zi, hi szen aki is me ri õt, tud ja ró la,
hogy õ min dig egy for mán ked ves és ös  sze sze dett, leg alább
an  nyi ra igé nyes ön ma gá val szem ben mint má sok kal, örök -
ké te vé keny, mind eköz ben – nagy anyám sza va i val él ve –
olyan a meg je le né se, mint ha ska tu lyá ból húz ták vol na ki,
és a je len lé té vel a leg ki seb bek nek is azt su gall ja: fon tos
vagy. Kö rül be lül olyan, mint ahogy a jó pe da gó gust el kép -
zel jük. Fõ fog lal ko zá sa pe dig az, hogy ta ná ro kat ne vel ezek -
ben a vész ter hes idõk ben, ami kor sze gény ta nárt még az ág
is húz za, se tár sa dal mi se anya gi meg be csü lés, – ez ta lán
min dig is így volt –, de a di á kok és a szü lõk sem te kin tik
már cá fol ha tat lan te kin tély nek a ta nárt, mint egy kor. Még -
is éven te ti zen öt ezer pe da gó gus ke rül ki a fõ is ko lák ról és
egye te mek rõl. 

– Tanárnõ, mit gon dol, mi ért vá laszt ják még min dig eny  -
nyi en a pe da gó gus pá lyát?

– Va ló szí nû leg azért, mert ez a „szak ma” nem csak pénz -
ke re se ti for rás, ha nem hi va tás is, és mint ilyen, már igen
ko rán, sok szor a gye rek kor ban el dõl va la mi lyen po zi tív
pél da ha tá sá ra. Egyéb ként so kan le mon da nak ró la, mert
el ijesz tik õket a ka taszt ro fá lis anya gi ki lá tá sok. Így te hát
nem min den ki bõl lesz ta nár, aki ki ke rül az egye tem rõl. 

– Ön ho gyan vá lasz tot ta ezt a hi va tást?
– Édesanyám ma gyar-tör té ne lem sza kos ál ta lá nos is ko -

lai ta nár volt. Már kis gyer mek ként  fi gye lem mel kí sér tem a
mun ká já ról szó ló ott ho ni be szá mo ló kat. Ké sõbb se gí tet -
tem ne ki dol go za to kat ja ví ta ni és sta tisz ti ká kat ös  sze sí te ni.
Ér zé kel tem azt a sze re te tet, amely a szü lõk és ta nít vá nyok
fe lõl áradt fe lé, és en nek alap ján úgy gon dol tam, hogy ez
a leg szebb vá laszt ha tó fog lal ko zás. Nem volt kér dé ses szá -
mom ra a pá lya vá lasz tás, an  nyi ra von zott a szü lõi pél da.
Csak az dõlt el ké sõbb, az érett sé gi évé ben, hogy mi lyen
sza kot vá las  szak. Vé gül fran cia-orosz sza kon dip lo máz tam.
Kö zép is ko lai ta ná ri pá lyám so rán az zal kel lett szem be sül -
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nöm, hogy a ne ve lés te kin te té ben ke vés az az el mé le ti tu -
dás, amit az egye te men meg ta ní tot tak, ezért  a pe da gó gia
fe lé for dul tam, és vé gül ne ve lés tu do mány ból dok to rál tam
és sze rez tem tu do má nyos fo ko za tot. Ami kor el in dult a
Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem, ak kor me rült fel ben -
nem az az igény, hogy a ta pasz ta la ta i mat és a tu dá so mat
to vább ad jam a le en dõ pe da gó gu sok nak. Így ke rül tem az
egye tem re, és let tem a  ta nár kép zés és ta nár-to vább kép zés
fe le lõ se. Ka ri ta nács tag va gyok az egye te men, a mi nõ ség -
biz to sí tá si bi zott ság tag ja, az Or szá gos Köz ne ve lé si Ta nács
tag ja, és a Fi desz Kul tu rá lis Ta go za tá ban or szá gos el nök sé -
gi tag gá vá lasz tot tak.     

– Ez a sok faj ta tiszt ség ren ge teg mun ká val és fe le lõs ség -
gel jár. Ho gyan vi szo nyul mind eh hez a csa lád ja?   

– Fér jem, két fel nõtt gyer me kem és két uno kám van. A
csa lá dom és a mun kám kö zött sze ren csé re nem kény sze rü -
lök vá lasz tás ra. Van úgy, hogy a mun ka, van úgy, hogy a
ma gán élet ke rül elõ tér be, at tól füg gõ en, hogy hol van na -
gyobb szük ség rám. Eb bõl a szem pont ból nem tar tok sor -
ren det. Mind ket tõ egy for mán fon tos szá mom ra, de ha vá -
lasz ta nom kel le ne, ak kor ha bo zás nél kül a csa lá dot so rol -
nám az el sõ hely re. Azt nem en ged ném, hogy a csa lád ér -
de kei sé rül je nek. A mun ká im kö zül pe dig, ami be be le tar -
to zik a ka to li kus köz ok ta tás el len õr zé sé ben va ló köz re mû -
kö dés,  pub li ká lás, a ku ta tás is, az él re a ta ní tást te szem.
Má so dik hely re pe dig a közoktatáspolitikai fel ada to kat.

– A ré gi rend szert kö ve tõ évek ben az el sõ nyolc osz tá lyos
gim ná zi um be in dí tá sa Ma gyar or szá gon is az Ön ne vé hez
fû zõ dik.

– Ez volt az el sõ olyan te vé keny sé gem, ami ar ra irá -
nyult, hogy az ok ta tás ügy ben rend szer szin ten is te gyek
va la mit. Ez a vál lal ko zás az zal kez dõ dött, hogy mind in -
kább szem be sül tem azok kal a prob lé mák kal, ame lyek az
ok ta tás ügy ben je len vol tak. Mun ka tár sa im mal együtt
ezek egy ré szé re pró bál tunk va la mi fé le vá laszt ta lál ni.
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Azt ta pasz tal tam, hogy sok gye rek el kal ló dik a ma gyar
ok ta tás ban, mert nem ta lál ja meg azt az is ko la for mát,
amely ben sa ját te het sé gé hez mér ten fej lõd ni tud. Ez a fel -
is me rés hív ta lét re a nyolc osz tá lyos gim ná zi u mot. A fo -
lya mat azon ban még a rend szer vál to zás elõtt, 1987-ben
el kez dõ dött. 

A Né meth Lász ló Gim ná zi um ta ná ri ka rá ban sok hí võ
pe da gó gus te vé keny ke dett ak ko ri ban, akik nek az ará nyát
igaz ga tó ként si ke rült to vább nö vel nem. S bár az in téz mény
nem egy há zi is ko la, a ta ná ri kar ilyen ös  sze té te le még is
meg ha tá roz ta a lég kör ét. Pe dig a gim ná zi um Bu da pest
egyik „leg vö rö sebb” ke rü le té ben ta lál ha tó. Jó pél da te hát
ar ra, hogy ön kor mány za ti ke re tek kö zött is lét re hoz ha tók
ér té kek. A pe da gó gi ai tu da tos ság és el hí va tott ság ös  sze
tud ja egyez tet ni azt a le he tõ sé get, amit sze ren csé re most
már a tör vény meg ad a pe da gó gus nak, hogy ti. a sa ját hi -
tét meg vall hat ja, és nem kény sze rít he tõ olyan cse lek vés re,
amely a meg gyõ zõ dé sé vel el len té tes. Csak olyan gon dol -
ko zá sú em be rek kel le het iga zán jó pe da gó gi ai mû helyt lét -
re hoz ni, akik hisz nek ab ban, hogy az élet ben több re va -
gyunk hi va tot tak, mint en ni, in ni és él vez ni a meg szer zett
dolgokat. 

– A hi tet is a szü lõi ház ból hoz ta?
– Igen, édes apám és édes anyám is mind ket ten mé lyen

val lá sos em be rek vol tak, így a szak mán kí vül a hi tet is
meg örö köl tem. 

– Ön sze rint me lyek a je len le gi ok ta tás ügy gyen ge pont jai?
– Saj nos, több ilyen is van. 
Elõ ször is azt kell vég re ki mon da ni, hogy az is ko lá nak

az a sze re pe, hogy az em ber for má lá sát se gít se, és be fe jez -
ze azt, ami nek ala po zá sa a szü lõi ház ban meg tör té nik. Ne -
ve lõ in téz mény te hát és nem szol gál ta tó vál la lat, ahogy
ma nap ság a hi va ta los ok ta tás po li ti ka té te le zi. A ci pész
vagy a bank pél dá ul szol gál tat. De az is ko la  kül de tést tel -
je sít év ez re dek óta.. Nem csak azért van, hogy a tár sa da -
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lom ban meg lé võ igé nyek nek, di va tos szó val ki hí vá sok nak
meg fe lel jen, ha nem alap funk ci ó ja az, hogy az em ber nek
az em ber ré for má ló dá sát se gít se. Ál lás pon tom sze rint ez az
el sõ és leg fon to sabb té tel, ame lyet ér vény re kel le ne jut tat -
ni vég re az ok ta tás po li ti ká ban, szem ben a nap ja ink ban ér -
vé nye sü lõ tendenciával.. 

E kül de té sé bõl kö vet ke zik a má so dik alap té tel. Az, hogy
min den ne mû is ko la ügyi te vé keny ség nek a kö zép pont já ba
az em bert kell he lyez ni, még pe dig a ne ve lés nek mind a két
sze rep lõ jét, a gyer me ket és a pe da gó gust.  Õk an  nyi ra szo -
ro san egy más ra utal tak a ne ve lés fo lya ma tá ban, hogy ha
bár me lyi kük nek az ér de ke sé rül, vagy a má sik ro vá sá ra
elõ tér be ke rül, ak kor ott a ne ve lés már nem le het ered mé -
nyes. A ne ve lés ugyan is nem ide ák nak a haj szo lá sa, nem
di va tok be tel je sí té se, nem nyelv ok ta tás, nem in for ma ti ka,
nem ön cé lú an az is ko la épü le tek mo der ni zá lá sa, nem az is -
ko lai étkeztetés…(ezek nél kül per sze nem  va ló sul hat meg
az is ko la), ha nem te hát ket te jük har mo ni kus együtt mû kö -
dé se. A leg fon to sabb, hogy  mind ket tõ mél tó sá gát tisz te let -
ben tart sa a má sik, mind ket tõ tel je sít se a kö te les sé ge it, s ez -
ál tal mind ket tõ nek jo gai egy aránt ér vé nye sül je nek. Most
kü lön ki emel ném a pe da gó gu sét, aki nek az utób bi idõ ben
a jo gai, ér de kei, az em be ri mél tó sá ga, az ér tel mi sé gi mi vol -
ta rend kí vül so kat sé rült és csor bult. Nap ja ink ok ta tás po li -
ti ká ja nem az em ber rõl szól. Ha nem a szá mí tó gé pek rõl, a
ha szon ról, a mi nõ ség biz to sí tás ról, a drá ga pén ze ken meg -
va ló sí tott ta nu lói mé ré sek rõl, és sok-sok ál sá gos pót cse lek -
vés rõl. 

A pe da gó gus kép zést il le tõ en is len ne ja ví ta ni va ló. Nem
struk tu rá lis ol dal ról, aho gyan az ok ta tás po li ti ka ter ve zi, ha -
nem tar tal mi szem pont ból. El sõ sor ban a hi va tás ra va ló  fel -
ké szí tés re he lyez ném a hang súlyt. 

Na gyon lé nye ges még, hogy szó es sék az anya gi ter mé -
sze tû kér dé sek rõl, ame lyek nél kül nem le het ered mé nyes
ok ta tás po li ti kát csi nál ni. Olyan fi ze tést kell kap ni uk a ta -
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ná rok nak, amely le he tõ vé te szi szá muk ra az ér tel mi sé gi
em ber hez mél tó éle tet, és biz to sít ja szá muk ra mind azt, ami
szük sé ges a szín vo na las mun ká hoz. Ez ös  sze függ a tár sa -
da lom gaz da sá gi tel je sí tõ ké pes sé gé vel, de nem csak az zal.
Ha nem az zal is, hogy van-e po li ti kai szán dék, aka rat egy
tár sa da lom ban, hogy be lás sa azt, hogy tart ha tat lan hely zet -
ben van az ok ta tás, és a pri o ri tá so kat ezek sze rint fo gal -
maz za meg.

– Me lyek azok az ak tu á lis po li ti kai té mák, ame lyek ez zel
kap cso lat ban fel ve tõd nek? 

– Az ok ta tás po li ti ka né hány di ag nó zi sát el tu dom fo -
gad ni, vi szont el uta sí tom az ab ból le vont kö vet kez te té se -
ket. Néz zük pél dá ul a ma leg di va to sabb té mát, a gye re kek
túl ter helt sé gét. Az a me cha ni kus el gon do lás, amely sze rint
majd hogy nem is me re tek nél kül kell a ké pes sé ge ket fej -
lesz te ni, pe da gó gi a i lag té ves és el hi bá zott: el bu tí tott em be -
rek tö me ges elõ ál lí tá sá hoz ve zet het. Fa lansz te ri ví zi ó im
van nak, ami kor hal lom a mos ta ni ok ta tás po li ti ku sok nyi -
lat ko za ta it. 

Az ok ta tás tar tal má nak meg ha tá ro zá sa sú lyos konf lik -
tus for rás. De még ta lán en nél is ko mo lyabb gon dot je lent
az, hogy a ne ve lés, a szû kebb ér te lem ben vett er köl csi ne -
ve lés tel jes mér ték ben mos to ha gye rek ké vált a mai ok ta -
tás ügy ben. Vagy nem is vesz nek ró la tu do mást, vagy rossz
fel hang gal em lí tik . Nem tud nak, vagy nem akar nak ve le
fog lal koz ni. En nél fog va gyer me ke ink er köl csi ar cu la tá nak
ala ku lá sa ki van szol gál tat va azok nak a li be rá lis el gon do -
lá sok nak, ame lyek nem en ge dik az ér ték köz pon tú ne ve lés
meg va ló su lá sát, il let ve a sze mé lyi sé gi jo gok fe lõl kö ze lí te -
nek hoz zá, eset leg a „majd a gyer mek el dön ti, mi a jó ne -
ki” ala pon. Ez utób bi ér ték re la ti vis ta ne ve lés fi lo zó fia az
ön zõ in di vi duu mok ból ál ló sze re tet nél kü li tár sa da lom
böl csõ je. Ez az ok ta tás po li ti ka olyan tár sa da lom ké pét ve -
tí ti elénk, amely ben min den ki csak a sa ját önös ér de ke i re
fi gyel, nem tö rõ dik má sok kal, a köz jó val: a tár sa da lom
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ato mok ra hul lá sá hoz és egy el em ber te le ne dett vi lág hoz
ve zet. Ezt csak az er köl csi ne ve lés rang já nak vis  sza ál lí tá sá -
val le het meg aka dá lyoz ni. Tu da to sí ta ni, hogy a jó az jó, a
rossz az rossz, s  ezek nem vi szony la gos fo gal mak. Vé le -
mé nyem sze rint a ke resz tény ala pú tár sa dal mak ban az
alap ve tõ igaz sá gok ban az em be rek meg tud nak egyez ni.
Ilyen az élet tisz te le te, a ne tedd azt más nak, amit nem sze -
ret nél, hogy ve led te gye nek, stb. Te hát a sze ku la ri zált  vi -
lág ban is meg ta lál ha tók vol ná nak az er köl csi ne ve lés nek
azok a kö zös nor mái, ame lye ket ha tu da to sí ta ni és meg kö -
ve tel ni le het ne, egy er köl csi leg egész sé ge sebb, bol do gabb
tár sa da lom ban él het né nek utó da ink.

– Mi lyen nek kell len nie a jó ta nár nak? 
– A pe da gó gus az én sze mem ben ér tel mi sé gi em ber, aki

kell, hogy bir to kol ja azt a szak mai tu dást, amel  lyel fel vér -
tez ve au to nóm mó don, de kel lõ alá zat tal vég zi az em ber -
ne ve lés nek a ne héz fel ada tát, és nem szel le mi be ta ní tott
mun kás, és nem hi va tal nok. Az egész éle te pél da, és ezt a
fel ada tot csak er köl csi leg szi lárd em ber ké pes fel vál lal ni.
Ez zel szem ben ma a ta nárt gúzs ba kö tik, más fe lõl pe dig
olyan te vé keny sé gek re kár hoz tat ják, ame lyek el von ják az
ener gi á ját a ne ve lés tõl.

– Nem kön  nyû ma Ma gyar or szá gon pe da gó gus nak len -
ni, ez igaz. De a nagy cé lok a szép cé lok, és va ló szí nû leg
nem vé let le nül szü let tünk ide, a Kár pát-me den cé be. 

– Szá mom ra en nek nagy je len tõ sé ge van. A föld, a táj,
a Mát ra, a Ba kony, a Ba la ton, a Him nusz, a Szó zat, a nép -
ze ne, a nyelv, a mû em lé kek, az ár pád-há zi ki rá lyok, a tör -
té ne lem, a ma gyar iro da lom, a temetõk…ezek azok, amik
szá mom ra a ha zát je len tik. Bár hol jár tam a nagy vi lág ban,
ide gen nek, el ha gya tott nak, sen ki nek érez tem ma gam, bár -
ki nek a tár sa sá gá ban is vol tam. Úgy ér zem, csak itt va gyok
itt hon, csak itt va gyok va la ki.
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A MUN KÁ RA ALA PO ZOTT 
TÁR SA DAL MAT AZ IS KO LÁ BAN

KELL KEZ DE NI ÉPÍ TE NI2

A pedagógus munkája 
a legjelentõsebb értékteremtõ tevékenység

Dr. Hoffmann Ró zsa ta nár, a Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rá nak in té zet ve ze tõ egye -
te mi do cen se. A Füg get len Pe da gó gus Fó rum el nö ke, a FI -
DESZ Kul tu rá lis Ta go za tá nak el nök sé gi tag ja, a Ne ve lés tu -
do má nyi szek ció ve ze tõ je, több pe da gó gi ai egye sü let el nö -
ke, il let ve tag ja. Szá mos ok ta tás ügyi könyv és pub li ká ció
szer zõ je, pe da gó gi ai ki tün te tés tu laj do no sa. Or szág gyû lé si
kép vi se lõ je lölt. 

– „Mit ér az em ber, ha ta nár”, men  nyi re fon tos a ta nár
sze mé lyi sé ge, sze mé lyi ség for má lás tör té nik-e a ta nár kép -
zés ben?

– Min den em ber nek, min den je len ség nek és min den
do log nak van ön ér té ke, és van ún. pi a ci ér té ke, ami re a
kül vi lág tak sál ja. És van bel sõ ér ték: ki-ki ho gyan mi nõ sí -
ti ön ma gát. A ta ná ri mes ter ség ön ér té ke min dig ma gas
volt és most is ma gas. Ez füg get len a kül sõ meg be csü lés -
tõl, mert ab ból adó dik, hogy a ta ná rok a leg na gyobb
kincs, a nö vek võ gyer mek fej lõ dé sét se gí tik és irá nyít ják.
A pe da gó gus mun ká ja a leg je len tõ sebb ér ték te rem tõ te vé -
keny ség, az ön ér té ke ezért is ma gas. Ezt a ta ná rok is tud -
ják; ez az, ami má sok mel lett (mint pél dá ul a szép szak -
mai ered mé nyek, a gye re kek tõl ka pott sok ér zel mi plusz,
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a mun kánk hasz ná ról és ered mé nyes sé gé rõl meg gyõ zõ
na pi él mé nyek) meg tart ja a pe da gó gu sok je len tõs ré szét a
pá lyán. 

Az ön ér ték kel és a sa ját ma gunk ál tal fel ál lí tott bel sõ
ér ték kel szem ben a kül sõ ér té ke lés, ha úgy tet szik, a pi a -
ci ér té künk vi szont mél tat la nul ala csony. Ez nem új ke le -
tû je len ség. Kez de te a kom mu nis ta dik ta tú ra idõ szak ára
te he tõ, ami kor az ér tel mi sé get – köz tük a fi a tal sá got ne -
ve lõ, te hát leg in kább el len õri zen dõ ta ná ro kat – a meg tûrt
ka te gó ri á ba so rol ták, ala csony bé rek kel ki szol gál ta tot tá
té ve, ez zel is kor dá ban tart va. Ezt a tár sa dal mi igaz ság ta -
lan sá got saj nos a rend szer vál toz ta tás óta sem si ke rült or -
vo sol ni. Az utób bi idõ szak to vább ron tot ta a ta ná rok meg -
be csült sé gét az ál tal, hogy az ún. fo gyasz tói tár sa da lom
min dent ma te ri á lis ér ték kel mér, és igen nagy lett a kont -
raszt gaz da gok és sze gé nyek kö zött. A ros  szul fi ze tett ta -
ná rok gyen ge anya gi le he tõ sé ge ik mi att ko ránt sem olyan
te kin té lye sek, mint vol tak más tör té nel mi ko rok ban. A
csak a pénz re te kin tõ em be rek si ker te len nek gon dol ják,
eset leg le né zik õket. 

Az ok ta tás po li ti ka az utób bi négy év ben to vább ron tot ta
a ta nár em ber „pi a ci” ér té két rossz jog al ko tá sá val. A ta ná rok
mód szer ta ni, szak mai sza bad sá gát még a Ká dár-rend szer is
tisz te let ben tar tot ta. Ez zel szem ben né hány éve jog sza bály -
ban ír nak elõ több, a ta nár szak mai kom pe ten ci á já ba tar to -
zó kér dést. Ez ál tal a jog sza bály ok azt üze nik a tár sa da lom -
nak, hogy a ta ná rok nem ké pe sek önál ló, szak ma i lag au to -
nóm dön té se ket hoz ni, Va gyis a jog al ko tó foly tat ta az anya -
gi esz kö zök kel meg kez dett te kin tély rom bo lást. Mind ez oda
ve ze tett, hogy egy re több a fruszt rált, pe da gó gi ai hi tét vesz -
tõ, a pá lya el ha gyá sá ra ké szü lõ ta nár. Ha ezt nem tud juk
meg vál toz tat ni – hi szem, hogy tud juk –, ak kor vis  sza von ha -
tat la nul más sá vá lik a ma gyar is ko la, amely ezer éven ke -
resz tül ne ve lõ is ko la volt. Ha nem cse lek szünk azon nal, az
is ko la ment he tet le nül szol gál ta tó üzem mé vá lik. 
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Sem a gye rek nek, sem a szü lõ nek, sem a tár sa da lom nak
nem jó, ha szor gal mas ta nu lás he lyett ve re ke dés van, há zi
fel adat he lyett té vé né zés, kö zös ki rán du lás, spor to lás, mû -
vé sze ti te vé keny ség he lyett ló gás a ját szó té ren, dro go zás,
al ko ho li zá lás, bû nö zés. Ezen vál toz tat ni kell, a ne ve lést
vis  sza kell he lyez ni az is ko lai te vé keny ség kö zép pont já ba.
Az is ko la ne ve lõ sze re pé nek erõ sí té se azon ban csak a ta -
ná rok ér té ké nek nö ve lé sén ke resz tül le het sé ges. 

– Eszem be jut egy ko ri ön ma gam, ami kor ta nu ló, majd
ta nár vol tam. Név sze rint em lék szem jó né hány, ki vá ló sze -
mé lyi sé gû, nagy tu dá sú, nagy mû velt sé gû ta ná rom ra. A -
mi kor én ta ní tot tam, egy re ke vés bé ta pasz tal tam már, most
a ta ná rok sem egy mást, sem a di ák ja i kat nem is me rik. Mû -
velt ség, tu dás, sze mé lyi ség, nem ez a leg fon to sabb?

– Tény, hogy a ta nár leg fõbb mun ka esz kö ze a sa ját sze -
mé lyi sé ge. A „jó ta nár ság” kri té ri u mai ott kez dõd nek, hogy
tart sa kar ban sa ját sze mé lyi sé gét, le gyen nyi tott a gye re -
kek re, ki egyen sú lyo zott, har mo ni kus, le he tõ leg de rûs.
Tud ja sze ret ni és el fo gad ni a gye re ke ket. Va la men  nyit.
Komp lex hi va tás, ahol sa ját ma gunk fel épí té sé vel kell kez -
de ni a ta nár rá vá lás fo lya ma tát, majd ön ma gun kat ál lan dó -
an egyen súly ban tar ta ni és fej lesz te ni. A gye rek na gyon ér -
zé ke nyen re a gál a hi te les vagy hi tel te len szó ra. Pon to san
meg ér zi, hogy a szi go rú ta ná ra „ér te ha rag szik”, vagy „el -
le ne”. Ez zel ma gya ráz ha tó, hogy van, aki nek a „te nye ré bõl
esz nek” és van, aki na gyon ne he zen bol do gul. A ta nár sze -
mé lyi sé ge: nyu gal ma, har mó ni á ja, ki szá mít ha tó sá ga, a be -
lõ le ára dó biz ton ság, a tu dá sa az, ami olyan te kin télyt su -
gá roz, hogy az egész sé ges lel kü le tû gyer mek nek eszé be
sem jut „uj jat húz ni” ve le. Ku ta tá sok és ta pasz ta la tok egy -
aránt iga zol ják, hogy a gye re kek ki vá ló an ér zé ke lik a pe -
da gó gi ai va ló sá got, akár a ta ná rok ról, akár mód sze rek rõl
le gyen szó. A jót jó val, a ros  szat ros  szal vi szo noz zák.

– Néz zük meg a „má sik” ol dalt, a gye re ket, hall ga tót.
Évek óta nagy di vat az ún. li be rá lis ne ve lés, a gye rek azt
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csi nál, amit akar, nem sza bad gá tol ni a sze mé lyi sé ge „fej -
lõ dé sét”. 

– A pe da gó gi ai gon dol ko dás ban és gya kor lat ban rég tõl
fog va két vég let van je len. E ket tõ kö zött kell a he lyes
arányt meg ta lál ni. Az egyik sze rint: hagy junk rá a gye rek -
re min dent, ne kor lá toz zuk. Ez a li be rá lis pe da gó gia.
(Meg  koc káz ta tom, hogy – te kint ve, hogy a pe da gó gus itt
tel je sen pas  szív sze rep re kény sze rül – a pe da gó gia szó nak
eb ben az eset ben nincs is ér tel me.) A má sik vég let: a fel -
nõtt irá nyít sa ke mé nyen, ír jon elõ min dent a gye rek nek,
aki csak azt csi nál hat, amit a fel nõtt jó nak lát. Mind két vég -
let hi bás. A gye rek nek meg kell ad ni az ön fej lõ dés re a le -
he tõ sé get, mi több, eh hez min den se gít sé get meg kell ne -
ki ad ni. (Hi szen az el ül te tett mag ból csak az nõ het ki, ami -
re ge ne ti ka i lag kó dol va van. De csak ak kor, ha meg fe le lõ -
kép pen gon doz zák.) Ugyan ak kor gá tat kell szab ni a rossz
haj lan dó sá ga i nak. Pél dá ul az ag res  szív haj la mok nak, a
szük ség le tei min den áron va ló, má sok ra te kin tet tel nem le -
võ ki elé gí té sé re irá nyu ló tö rek vé se i nek, stb. Hi szen tár sa -
dal mi lény nek ne vel jük a gye re ket, te hát meg kell ta ní ta -
nunk az együtt élés nor má i ra. Ezért kell kor lá to kat ál lí ta ni
elé. Más kü lön ben bol dog ta lan ná vá lik, mert fel nõtt éle té -
ben is ál lan dó an aka dá lyok ba üt kö zik majd. Idõ ben meg
kell ta nul nia az ön ér vé nye sí tés és az együtt élés bõl kö vet -
ke zõ al kal maz ko dás (ön meg ta ga dás) har mo ni zá lá sát. A
ne ve lés mû vé sze te ab ban rej lik, hogy tud juk-e eze ket a
kor lá to kat sze líd, el fo ga dó sze re tet tel tu da to sí ta nunk. Mint
ke resz tény ta nár csak ab ban a pe da gó gi á ban tu dok hin ni,
ame lyik a gye re ket sze re tet tel a te nye rén hor doz za, meg -
ta nít va ar ra, hogy nem te het meg min dent, amit az ösz tö -
nei és vá gyai dik tál nak. Nem árt hat má sok nak, a töb bi ek -
nek. Ahol nincs ön kont roll és ön kor lá to zás, egy-két gye -
rek egy egész kö zös ség éle tét ke se rít he ti meg. A sze mé lyi -
ség és kö zös ség ér de két kell egyen súly ba hoz ni, ami
mind ket tõ ja vá ra vá lik. 
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A mai gye re kek és fi a ta lok ta lán úgy gon dol ják, hogy
jobb ne kik, mint elõ de ik nek volt, mert na gyobb anya gi jó -
lét ben, na gyobb ké nye lem ben, szí ne sebb kör nye zet ben
él nek. De na gyobb sze re tet hi ány ban is. Fe nye ge tõ tény,
hogy ko moly men tá lis és egész sé gi prob lé mák kal küsz -
köd nek. A szü lõk nem ér nek rá, a nagy ma ma már nem
egy ház tar tás ban él ve lük, a szom széd ság, a ro kon ság szét -
hul lott. A gye re kek so ka sá gá nak nincs kö tö dé se, nincs
min ta elõt tük. Mi köz ben sza ba dab bak és anya gi ja vak ban
bõ vel ke dõb bek, gaz dát la nab bak és so kuk nak nin cse nek
me leg sze re tet kap cso la ta ik. Fel nõtt ko ruk ban mind ezek sú -
lyos prob lé mák ban kö szön nek majd vis  sza.

– Ér de mes-e ta nul ni, ugyan is ma a dip lo más, nyel ve ket
be szé lõ fi a ta lok 20 szá za lé ka mun ka nél kü li?

– Ha csu pán ilyen prak ti kus szem pont ból néz nénk, ak -
kor is igen. Ugyan is a sta tisz ti kák sze rint a kép zett ség nö -
ve ke dé sé nek ará nyá ban nõ az el he lyez ked ni tu dók szá -
ma. De van ma ga sabb szem pont. Arisz to te lész mond ta, „a
mû velt ség jó sors ban ékes ség, bal sors ban me ne dék”. Va -
gyis a tu dás ál tal az em ber tel je sebb, bol do gabb éle tet él -
het. A szel lem sza bad szár nya lá sa, a gon dol ko dás, az al -
ko tó ké pes ség, „a gá lya pad ból is la bo ra tó ri u mot tu dok csi -
nál ni” men ta li tás – hogy Né meth Lász lót idéz zem – na -
gyon sok min de nért kár pó tol az élet ben. A szel le mi ak ti -
vi tás, a mû velt ség és ön mû ve lés az anya gi ne héz sé ge ket
is el vi sel he tõb bé te szi. Ta nul ni, tud ni min dig ér de mes
volt, az is lesz.

– Mint a Fidesz Ne ve lés tu do má nyi szek ci ó já nak ve ze tõ -
je, ho gyan fog lal ná ös  sze a párt ok ta tá si prog ram ját, mi -
ben kü lön bö zik a je len le gi kor mány pár té tól?

– A mai ok ta tás po li ti ka az is ko lát szol gál ta tó in téz mény -
nek te kin ti. Az a dol ga te hát sze rin te, hogy ki szol gál ja a
tár sa da lom ban meg je le nõ kü lön bö zõ igé nye ket. A mi fel -
fo gá sunk ban az is ko la kül de tést tel je sí tõ in téz mény,
amely nek leg fon to sabb fel ada ta a ne ve lés. Ahol egy aránt
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fi gyel ni kell az egyes gye rek és a kö zös ség igé nye i re, és
ahol alap já ban örök ér té kek, és ezek re épü lõ tör vény sze -
rû sé gek ha tá roz zák meg a mun kát. 

Tar ta lom te kin te té ben is mar káns a kü lönb ség. A mai
ok ta tás po li ti ka azt mond ja, hogy az is ko lá nak csak az a
dol ga, hogy a gye re kek kész sé ge it, ké pes sé ge it fej les  sze.
Az mind egy, hogy mi lyen is me re te ket ta nít. A mi vé le mé -
nyünk sze rint a ket tõ nek egy sé get kell al kot nia. Az is me -
re tek kész sé gek, ké pes sé gek nél kül hol tak, de ez utób bi -
ak is üres hal ma zok lesz nek ér ték rend és is me re tek nél kül.
A ket tõ egyen sú lyá nak meg te rem té se a pe da gó gia ré gi ki -
hí vá sa. A je len le gi li be rá lis ok ta tás po li ti ka vét ke sen meg -
bon ta ni igyek szik ezt az egyen súlyt. S ez ál tal az év szá za  -
d ok so rán fel hal mo zott nem ze ti tu dás kin cset is mint egy
zá ró jel be te szi. A mi el gon do lá sunk sze rint in kább erõ sí te -
ni, mint sem gyen gí te ni kell nap ja ink ban a nem ze ti kul tu -
rá lis ká nont. 

Lé nye ges kü lönb ség van a pe da gó gus sze rep meg íté lé -
sé ben is. A je len le gi fel fo gás ban a pe da gó gus szol gál ta tó -
vá vá lik, pusz tán szak em ber. A mi fel fo gá sunk ban ma gas
szak mai tu dás sal bí ró hi va tás sze mély. Mi vel a ne ve lés esé -
lyei a tár sa da lom ban meg gyen gül tek, a pe da gó gust fo ko -
zott „vé de lem ben”, fi gye lem ben kell ré sze sí te ni. 

Je len tõs kü lönb ség az is, hogy je len leg nagy súlyt he -
lyez nek a kü lön bö zõ tel je sít mény- és kom pe ten cia mé ré -
sek re, ren ge teg pénzt be fek tet ve. Ugyan ak kor nem tö rõd -
nek az zal, ami az osz tály ter mek ben és a gye rek kel va ló
fog lal ko zá so kon tör té nik. 20 éve úgy mû kö dik a ma gyar
is ko la rend szer, hogy nincs ben ne kül sõ szak mai el len õr -
zés. Ha tá ro zott szán dé kunk egy kül sõ szak mai el len õr zõ
rend szer fel ál lí tá sa, amely ben ter mé sze te sen sze re pet kap -
nak a mé ré sek is, de alap ve tõ en a pe da gó gi ai te vé keny -
ség re kon cent rál.

Lé nye ges kü lönb ség a kis is ko lák meg tar tá sa. Most per -
sze ugyan ezt han goz tat ja a bal ol da li-li be rá lis kor mány zat
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is, de hi tel te le nül, hi szen irá nyí tá sá nak négy éve alatt kö -
zel 300 kis is ko lát szün te tett meg. Fel fo gá sunk sze rint nem -
csak azért kell meg õriz ni, mi több, új ra in dí ta ni a kis is ko lá -
kat, mert hogy ér ték köz ve tí tõ és -teremtõ he lyek, ha nem
mert ha a gye re kek meg ma rad nak a fa lu ban, ki egyen sú -
lyo zot tabb éle tük lesz, jobb mun ka erõk ké vál nak majd.  

A tár sa da lom min den tag já nak az az ér de ke, hogy az is -
ko lá ba vis  sza tér jen a jó ked vû fe gyel me zett mun ka, a kö te -
les ség tel je sí tés. Az a tár sa da lom, ahol ezek nem je len te nek
ér té ket, ahol min den ki azt csi nál, amit akar, az a tár sa da -
lom ös  sze fog om la ni: nincs jö võ je. A ren de zet ten, sza bá -
lyo zott mun ká ra ala po zott igaz sá gos tár sa dal mat az is ko lá -
ban kell el kez de ni épí te ni. Saj nos, ho va to vább új ra é pí te ni.
Mert hogy a ma gyar mun ka vál la lók nagy ré szé nek nem
meg fe le lõ a mun ka fe gyel me és a mun ka kul tú rá ja - aho -
gyan  ezt fel mé ré sek ki mu tat ták -, az vis  sza mu tat az el ron -
tott is ko la po li ti kánk ra. Vis  sza kell te hát ál lí ta ni az is ko la,
és ben ne a pe da gó gu sok te kin té lyét, oly mó don, hogy
köz ben sze re tet ve gye kö rül a gye re ke ket, és a jo ga ikat is
tisz te let ben tart sák! Meg le het, és – hi szem – meg fog juk
tud ni csi nál ni.
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A MI OR SZÁ GUNK 
EL JÖ VE TE LÉ RE VÁR VA3

Ke mény hi deg te lünk van. Ezek ben a fa gyos ja nu á ri na -
pok ban az új sá gok ol da la in rend re meg je len nek a 2. had -
se reg Don-men ti meg sem mi sü lé sét fel idé zõ írá sok, ame -
lye ket – las san már mint tá vol ba tû nõ tör té nel met – min -
dig ér dek lõ dés sel ol vas nak az em lé kez ni aka ró em be rek.
Ma gam is ezt te szem. És mi köz ben fe jet haj tok azt ár tat la -
nul, em ber te len kö rül mé nyek kö zött el pusz tult apá ink,
nagy apá ink em lé ke elõtt, el is me ren gek.

A nagy orosz tél rõl mos ta ná ban a Há bo rú és Bé ke jut
eszem be. Pon to sab ban az a né hány he tes tör té ne lem, ami -
kor – kö zel két száz év vel ez elõtt – rö vid idõ le for gá sa alatt
fel mor zso ló dott az ak ko ri Eu ró pa leg na gyobb had se re ge.
A kö vet ke zõ gon do lat már a fran ci ák pusz tu lá sát elõ idé zõ,
a hi deg nél sok kal na gyobb erõ nek szól. Amely gyõ ze del -
mes ked ni tu dott a kez det ben fö lény ben le võk fö lött. An -
nak a pá rat lan nem ze ti ös  sze fo gás nak, amely az egy sze rû
mu zsik tól az arisz tok ra ta her ce gig egy ség be ko vá csol ta a
nem ze tet. Amely ben az egyé ni nél fon to sab bá vált a kö zös
sors, ami kor az én-nél min den ki sza bad aka ra tá ból fel -
sõbb ren dû vé lett a mi, és amely cso dát oly meg gyõ zõ erõ -
vel raj zolt meg Tolsz toj, né pe és az em be ri ség oku lá sá ra. 

Ha ki tá gít juk a te ret és az idõt, ha son ló fres kók tûn nek
a sze münk be. A tör té ne lem és az iro da lom nagy gyõ zel me -
it – há bo rúk ban és bé ké ben egy aránt – min dig sok-sok em -
ber együt tes aka ra ta és cse lek vé sei arat ták. Így az eg ri vár -
vé dõk vagy ép pen a Pál ut cai fi úk ön zet len mi-tu da ta, a
48-as sza bad ság harc és az 56-os for ra da lom név te len hõ -
se i nek országmentõ kö zös aka ra ta, a ja pá nok vagy a fin -
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nek há bo rú utá ni alá za tos és szor gal mas országépítõ mun -
ká ja, stb. Ezek ben az egy más tól tá vo li di csõ sé ges si ker tör -
té ne tek ben van egy azo nos pont: a részt ve võk nem egyé -
ni si ke re i kért ügyes ked tek, ha nem kö zös sor suk ér de ké -
ben cse le ked tek együt te sen. A mi or szá gun kat épí tet ték az
enyém he lyett. Ami kor vi szont az egyes em be rek önös ér -
de ke do mi nált a kö zös, a nem ze ti fö lött, ak kor bu kás sal,
ka taszt ró fá val vég zõ dött a tör té net. Moh ács má ig szó ló ta -
nul sá ga ez.

En nél a gon do lat nál be úszik a tu da tom ba az a na pon ta
lá tott pla kát szö veg, ame lyet el is akar tam fe lej te ni, de csak
nem si ke rül. „Jöj jön el az én or szá gom” – hir de ti pi ma szul.
So kan til ta koz tak már el le ne, vagy ki fe jez ték fel há bo ro dá -
su kat, ros  szal lá su kat, eset leg meg alá zott fáj dal mu kat. Fel te -
szem, ép pen ezt akar ták a szlo gen ki agya lói. Pro vo kál ni,
csíp ni, rúg ni, pök hen di mó don, még pe dig jó na gyot. Ar cul
üt ni ben nün ket, a ke resz tény vagy a ke resz tény ség hez akár
ér zel mi leg, akár kul tu rá li san kö tõ dõ több sé get. 

A mél tat lan el len fél ál tal be do bott kesz tyût nem kell fel -
ven ni. A nem pár baj ké pes sér te ge tõk szín vo nal ta lan ot -
rom ba sá ga it job ban ha tás ta la nít hat juk úgy, ha ízek re szed -
jük. Néz zük hát meg, mi lyen jel lem zõi van nak az em lí tett
fel hí vás nak.

Elõ ször is ar cát lan. Mi vel hogy a ke resz tény ség kö zel
két ezer év óta is mert imá já nak egyik so rát tor zít ja el. Íz lés -
te len, lé vén, hogy egy jó po fá nak szánt csa var ral gúny tár -
gyá vá tesz szent so ro kat, ame lyek ere de ti alak juk ban áhí -
ta tot kel te nek a hí võ em be rek ben. Aki ket pe dig mél tó sá -
guk okán ugyan úgy meg il let a tisz te let, mint min den más
em bert a Föl dön. En nél fog va diszk ri mi na tív. Meg fo gal ma -
zói, a li be rá lis párt ka to nái el kö vet ték te hát az ál ta luk
egyik leg sú lyo sabb nak te kin tett, akár bün te tõ jo gi lag is
szank ci o nál ha tó vét ket. Szent ség tö rõ, hi szen a Meg vál tó
sza va it for gat ja ki. Ha ezt a tör té nel mi tényt eset leg nem
tud nák, ak kor vi szont a mû ve let len sé gük rõl árul ko dik. To -
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váb bá tisz tes ség te len, mert pla gi zál, an nak biz tos tu da tá -
ban, hogy a sor al ko tó ja nem fog a szer zõi jog díj ért bí ró -
ság hoz for dul ni.

Va jon mit üzen a li be rá lis párt az „én or szá gom”-mal?
Azt, hogy az em ber ön ma gá ban min den ki más nál töb bet
ér. Tö re ked jék hát a bi ro dal mát ki épí te ni és él vez ni, mint
egy csá szár, vagy mint egy multicég fe je. Sõt, te gyen is
meg min dent azért, hogy egyé ni ha tal mát ki tel je sít se. Sem -
mi és sen ki más nem szá mít. Az én or szá gom ban azt te he -
tek, amit csak aka rok. Így ér he tem el az ab szo lút sza bad -
ság bol dog ál la po tát. 

Ez az üze net el sõ ne ki fu tás ra csá bí tó nak tûn het azok
sze mé ben, akik nem na gyon szok tak a dol gok mé lyé re
néz ni. Hi szen az én or szá gom ban én ülök a tró non, ha tal -
mam van, gaz dag va gyok, és ez csak jó le het. Ám olyan
or szág sem el mé let ben, sem gya kor lat ban nem lé te zik,
ahol min den ki ural ko dó vá vál hat, és nin cse nek alatt va lók.
Ezért ház az üze net vagy os to ba, vagy ha zug. Jócs kán be -
csap ja a hi szé keny em bert. És nem csak be csap ja. Ha nem
alan tas mó don az ön zé sé re apel lál, ar ra ját szik, hogy ki-ki
a kör nye ze tét el ti por va épít se tel jes gõz zel a sa ját kis or -
szá gát. Em bert em ber el len uszít ily mó don, te hát kár té -
kony, rom bo ló, pusz tí tó.

Meg té vesz tõ is egy ben, mert el akar ja hi tet ni a le he tet -
lent. Azt, hogy min den egyes em ber bõl ki rály vál hat. És
hogy a sok kis (vagy nagy) ki rály sok kis (vagy nagy) or -
szá ga majd bé ké ben vi rá goz hat egy más mel lett. Tíz mil lió
kis ma gyar ki rály ság csak itt, e 93 ezer négy zet ki lo mé te ren! 

E jö võ kép le fes tõi – ha ko mo lyan gon dol ták ví zi ó ju kat
– meg re ked tek a né hány hó na pos cse cse mõ szel le mi
szint jén. Az õ pszi ché jé re jel lem zõ ugyan is, hogy min den
ér zé ke lé sé nek ön ma ga a kö zép pont ja. Fej lett sé gi ál la po tá -
nál fog va nem ké pes még ar ra az in tel lek tu á lis tel je sít -
mény re, hogy sa ját ma gán kí vül más ra is fi gye lem mel le -
gyen, mi e lõtt pél dá ul sí rás ba kezd, ha va la mi lyen szük ség -
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le tét nem elé gí tet ték ki. A cse cse mõ va ló ban úgy szem lé li
a vi lá got, mint ha az az õ or szá ga vol na. Az „én or szá gom”
jel szó te hát egy cse cse mõ kor ra vis  sza nyú ló, pri mi tív vi lág -
ké pet ta kar.

A pla ká to kon ol vas ha tó fel hí vás mind eze ken túl ve szé -
lyes, ha to vább bon col juk. Mert mi lyen is le het az az or -
szág, amely nem a mi énk, ha nem az enyém és csak az
enyém? Ön zés re épü lõ, te hát ri deg, ke gyet len. Az ön zõ
em ber ma gá nyos, s mint ilyen, bol dog ta lan. Mert nincs
iga zi egyen ran gú tár sa, aki vel köl csö nö sen örö möt sze rez -
né nek egy más nak, s aki nek a ked vé ért né ha-né ha le mon -
da ná nak sa ját ön zõ kis vá gya ik ról. Az ilyen or szág nél kü -
lö zi az em be ri kap cso la tok kö tõ szö vet ét, a sze re te tet. Az
ösz tö nök, köz tük sok al jas ösz tön gá tak nél kü li ki elé gí té -
sé re tö rek szik ben ne min den ki. És mi vel „sok az esz ki mó
és ke vés a fó ka”, egy re ag res  szí vabb mó don vé di ki-ki a
sa ját kis bi ro dal mát, míg vé gül egy más nak nem esik a  sok
kis ki rály ság. Az ilyen or szág elõbb vagy utóbb anar chi kus -
sá vá lik, és pusz tu lás ra ítél te tik. 

Az én or szá gom ban nin cse nek kö zös sé gek. Sem gyer -
mek (õ is kis ki rály), sem csa lád, sem nem zet. Mert min den
kö zös ség kö te lé ket is je lent egy ben, a kö te lé kek há ló já ban
vi szont nem lé tez het kor lát lan sza bad ság. Az ilyen or szág
te hát gyer mek el le nes. Ami pe dig a gyer mek el len van, az
az em ber el len is van. Kö vet ke zés kép pen az ilyen or szág
em ber el le nes.

Az idé zett szlo gen anak ro nisz ti kus is, hi szen tud juk,
hogy me lyik po li ti kai párt jegy zi. Ugyan az, amely a köz ne -
ve lést irá nyít ja ne gye dik éve. Ugyan ez a párt mó do sít tat ta
a par la ment tel több íz ben az ok ta tást sza bá lyo zó tör vényt,
amely nek még is, mind egyik vál to za ta az is ko lák fel ada tá -
ul szab ja a fi a ta lok kö zös sé gi ne ve lé sét. A kö zös ség vi -
szont nem sok ön tör vé nyû én la za hal ma za, ha nem a má -
sok fe let ti ural ko dás ról le mon dó egyé nek ön ként vál lalt
együt te se. Mint pél dá ul egy jó csa lád. Vagy egy iga zi de -
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mok rá ci á ban élõ bol dog nem zet. Ho gyan vol na ké pes
ered mé nyes kö zös sé gi ne ve lés re az a pe da gó gus, aki ép -
pen az én or szá gom el jö ve te lén fá ra do zik? Ho gyan tud ja
va jon az in tel lek tu á lis fö lény bir tok ló já nak sze re pé ben tet -
szel gõ po li ti kai cso port ös  sze egyez tet ni a kö zös sé gi ne ve -
lés re buz dí tó szán dé kát a vá lasz tá si pla kát já nak üze ne té -
vel? Az én or szá go mat a kö zös sé get szim bo li zá ló mi or szá -
gunk kal? 

Az én or szá gom nem le het egy ben a mi or szá gunk. És
nem le het a te or szá god. Mert te nem én va gyok. Ha he -
lyet aka rok ve led  cse rél ni, úgy já rok, mint az arany ha lat
ki fo gó ha lász Tolsz toj is mert me sé jé ben. Mint tud juk, tel je -
sült sok kí ván sá ga, de mi helyt Is ten he lyé be akart lép ni, az
arany hal vis  sza ta szí tot ta a nyo mor ba. A me se ta nul sá ga
egy ér tel mû: aki Is ten nek kép ze li ma gát, az pusz tu lás ra
van ítél ve. 

n

A Don-ka nyar ban a der mesz tõ hi deg tõl és az el len ség go -
lyó i tól el pusz tult több mint száz ezer hon fi tár sunk. Hat év -
ti zed del ez elõtt tra gi kus ál la pot ban vol tunk, de va la ho -
gyan még is csak talp ra áll tunk a há bo rú utá ni évek ben. Ma
„nem ze tünk na gyon nagy baj ban van” is mét, fo gal maz ker -
te lés nél kül a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia kör -
le ve le. Ugyan így ér zünk többmilliónyian. De mog rá fi ai mu -
ta tó ink ka taszt ro fá li sak, anya gi hely ze tünk rom lik és fogy
az élet ked vünk. Nagy, kö zös, szent cél kel le ne, hogy vég -
re ki lá bal junk eb bõl az ál la pot ból. Or szá got kel le ne épí te -
nünk.

Az épít ke zés új ra kez dé sé re is mét le he tõ ség nyí lik az áp -
ri lis ban ese dé kes or szág gyû lé si vá lasz tá so kon. Az épít ke zés -
hez szük sé ges terv rajz ok a na pok ban ké szül nek el vagy már
el is ké szül tek a pár tok al ko tó mû he lye i ben. A kér dés te hát -
akár csak négy, nyolc, ti zen két vagy ti zen hat év vel ez elõtt, is -
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mét - az, hogy  mi lyen or szá got épít sünk? Gyen gét, me lyet
kön  nyen föl fal nak az erõ sek, vagy szi lár dat, büsz két? Olyat-
e, amely ben ki-ki – mint egy multicég-birodalom tu laj do no -
sa – egyé ni leg tró nol hat trón ter mé ben, vagy olyat, ahol
mind an  nyi an együtt va ló ban ott hon le he tünk? 

Tör té nel mi ta pasz ta lat, hogy csak az utób bi ban ta lál hat -
juk meg a bol do gu lá sun kat. Ezért egy fi karc nyi bi zal mat
sem sza vaz nék an nak a po li ti kai cso port nak, amely az én
or szá gom mal vízionál. Ma gam az én or szá gom he lyett a mi
or szá gunk el jö ve tel ében re mény ke dem. Amely elõ ké szí tõ -
je le het a te or szá god nak is.
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ZU HA NÓ RE PÜ LÉS BEN 
KA TA PUL TÁ LÁS ELÕTT4

A mi nap nyil vá nos sá got ka pott az Or szá gos Köz ok ta tá si
In té zet gon do zá sá ban vég zett egyik köz vé le mény-ku ta tás
ered mé nye. Esze rint az utób bi évek ben je len tõ sen rom lott
a köz ok ta tá si rend szer tel je sít mé nyé nek tár sa dal mi meg íté -
lé se. Gon dol hat nánk na i van, az ada tok, a szá mok ön ma -
guk ért be szél nek. S ha már ez a le han go ló ered mény szü -
le tett, az ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs sé get vi se lõ mi nisz ter
és csa pa ta majd sür gõ sen hoz zá kezd az okok õszin te fel -
tá rá sá hoz, és meg te szi a szük sé ges nek vélt lé pé se ket a zu -
ha nó re pü lés meg ál lí tá sa ér de ké ben.

Mi vel hogy nem ez tör tént, ezen a pon ton meg ke rül he -
tet len, hogy fel te gyük a kér dést: va jon mi fé le em be rek irá -
nyít ják mi fe lénk hos  szú évek óta az ok ta tás ügyet? Van-e
ne kik lel ki is me ret ük, érez nek-e va ló di fe le lõs sé get az is ko -
la tár sa dal mi kül de té se iránt? Mert hogy nem azt tet ték,
ami az egyet len ész sze rû és fe le lõs ség tel jes vá lasz lett vol -
na az adott hely zet ben. Ha nem a mi nisz té ri um ve ze tõi rög -
tön „oda nyi lat koz tak”, hogy a rom ló sta tisz ti kai ada to kat
nem is úgy kell ér tel mez ni, ha nem amúgy, meg hogy az
elõ zõ kor mány bû nei (még örül jünk, hogy nem a klebels-
bergi is ko la re form kö vet kez mé nyei!) ér he tõk tet ten az
egyéb ként nem is olyan rossz sta tisz ti kai ered mé nyek ben,
és hogy az õ re form juk ál dá sai majd csak újabb évek múl -
va mu tat koz nak meg. Fe le lõs ség ér zet nek, ön vizs gá lat nak,
a té nyek kel va ló nyílt szem be né zés nek nyo ma sincs a kor -
mány zó ok ta tás po li ti ku sok re ak ci ó i ban. Az el len zék egyik
mû he lyé nek ve ze tõ je le üti a lab dát, és te le ví zi ós in ter jú já -
ban ki je len ti, hogy ami kor Ma gyar Bá lint a mi nisz ter, min -
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dig rom lik a köz ok ta tás tel je sít mé nye és an nak meg íté lé se,
míg a pol gá ri kor mány ide jé ben ja vul. S bár ez utób bi ál -
lí tás igaz ság tar tal má ról mind an  nyi an meg gyõ zõd het tünk,
hi ány ér ze tünk nem múlt el. Ugyan is az el hang zott és ol -
vas ha tó nyi lat ko za tok mind egyi ke  meg ke rü li a nap vi lág ra
ke rült sú lyos prob lé ma lé nye gét. Amely az aláb bi kér dé -
sek re adott vá la szok ból fejt he tõ fel.

Va ló ban rom lik-e a köz ne ve lés-köz ok ta tás szín vo na la? 
Az em lí tett köz vé le mény-ku ta tás ered mé nyei nél kül is

tud ha tó (szin te kár pénzt ki dob ni ilyen fel mé ré sek re),
hogy igen, ro ha mos mér ték ben. A min den na pi la i kus és
pe da gó gi ai ta pasz ta lat azt mu tat ja, hogy fi a tal ja ink is me re -
tei, kész sé gei, ki fej lõ dött ké pes sé gei, at ti tûd jei és ma ga tar -
tá sa (ezek együt te sen je len tik a pe da gó gi ai ér te lem ben
vett ta nu lást) sok kal ala cso nyabb szin ten áll nak, mint egy-
két év ti zed del ez elõtt. A rom lást nem el len sú lyoz za az in -
for má ci ók hoz va ló hoz zá fé rés le he tõ sé ge i nek bõ vü lé se
(az internet), mert a gye re kek több nyi re hí ján van nak az
is me re tek rend sze re zé sé hez és sze lek tá lá sá hoz szük sé ges
mû velt ség nek is. És nem fe led te tik a még min dig ki ma gas -
ló nem zet kö zi di ák olim pi ai ered mé nye ink sem, ame lye ket
csak is di ák ja ink és ta ná ra ink min den tör vény sze rû sé get fe -
lül író ki vé te les te het sé ge és szor gal ma ma gya ráz. 

Ki nek jó az ered mé nyek rom lá sa? 
Nyíl tan ter mé sze te sen sen ki sem vall ja be, hogy a rom -

ló tel je sít mény meg fe lel a szán dé ka i nak. Ám a kép mu ta tás
ál ar ca mö gül mind nyil ván va lób ban ki raj zo ló dik  poszt mo -
dern vi lá gunk fo gyasz tói vi lág né ze te és e vi lág né ze tet a
mé dia se gít sé gé vel suly ko ló mil li ár dos cég tu laj do no sok és
po li ti ka csi ná lók ele mi ér de ke. Amely sze rint ele gen dõ, ha
a fel nö vek võ nem ze dék tö me ge i nek jól fej let tek az írás-
ol va sás, szö veg ér tés, ma te ma ti ka gya kor la ti al kal ma zá sa és
egyéb alap kész sé gei, mert hogy ezek nél kü löz he tet le nek a
ter me lés hez és a fo gyasz tás hoz, ám a rend szer be fog lalt
ala pos is me re tek re, va gyis a mû velt ség re már nincs szük -
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sé gük. Ez utób bi, va gyis a ko moly tu dás már nem fon tos.
Mert hogy a mû velt em ber nem szo kott szol gai mó don en -
ge del mes ked ni a be lé je suly kolt üz le ti és po li ti kai dik tá tu -
mok nak, ha nem gon dol ko dik, ké tel ke dik, kér dez, vi tat ko -
zik, el lent mond. A mû velt em ber va ló di sza bad ság gal ren -
del ke zik („a mû velt ség jó sors ban ékes ség, bal sors ban me -
ne dék”), s szu ve re ni tá sa meg óv ja at tól, hogy ki szol gál ta -
tot tá vál jék a pénz ki zá ró la gos ság ra tö rek võ ural má val
szem ben. A pénz vi lág ura i nak és tal pa sa i nak te hát ko ránt
sincs el le nük re a köz ok ta tás ha gyo má nyos ered mé nye i nek
lát vá nyos rom lá sa.

Ki nek rossz ez?
Min de nek elõtt hát rá nyos és ká ros az is ko lá ba já ró gyer -

me kek és fi a ta lok mil li ó i nak. Aki ket (és szü le i ket) meg té -
vesz tett a túl ter helt sé get han goz ta tó, fél iga zság ok kal tûz -
delt  pro pa gan da, és amely az is ko lai ta nu lást, a szor gal -
mas mun ka meg kö ve te lé sét, a há zi fel ada to kat, az is me re -
tek gya ra pí tá sát és en nek el len õr zé sét  rossz in du la tú pe da -
gó gu sok kár té kony cse le ke de te ként mu tat ja be a nyil vá -
nos ság elõtt. Az erõ fe szí té se ket kö ve te lõ ta nu lás ról le szok -
ta tott, en nél fog va cse kély tu dá sú mai gye re kek a hol nap
igény te len mun ka vál la lói vagy se gé lyek bõl élõ mun ka nél -
kü li je i vé lesz nek. Ami már nem csak az õ élet ki lá tá sa i kat
te szi tra gi kus sá, ha nem az adó fi ze tõ tár sa da lom egé szé re
néz ve is rend kí vül hát rá nyos. Nem be szél ve ar ról, hogy az
alul mû velt tö me gek meg je le né se men  nyi re ká ro sít ja kul tú -
ránk, te hát élet mi nõ sé günk egé szét. Az is ko lai ered mé -
nyek rom lá sa te hát vég sõ so ron min den ki nek rossz, aki
nem vas tag fa lak kal kö rül vet ten vé dett lu xus vil lák ban él
eb ben az or szág ban.

Mi okoz ta a rom lást?
Az okok egyik fe le az ez red for du lós év ti ze dek ben be -

kö vet ke zett rend kí vül gyors vál to zá sok ra ve zet he tõ vis  sza.
A fo gyasz tói tár sa da lom mal be kö szön tött ma te ri a lis ta ér -
ték rend tér hó dí tá sa, a fo gyasz tást a ja vak elõ ál lí tá sá val
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szem ben túl hang sú lyo zó ag res  szív pro pa gan da min den
or szág ban meg gyen gí tet te a mun ká ra épü lõ klas  szi kus pol -
gá ri eré nyek át örö kí té sé nek esé lye it. Emel lett a csa lá dok
ere den dõ ne ve lõ funk ci ó já nak gyen gü lé se, a gye re kek re
for dí tan dó sze mé lyes idõ ál ta lá nos hi á nya, az if jú sá gi szer -
ve ze tek, a tö meg sport, a fi a ta lo kat fog lal koz ta tó mû vé sze -
ti cso por tok gaz dát lan ná vá lá sa, és a több nyi re torz vi lág -
szem lé le tet tük rö zõ elekt ro ni kus szó ra koz ta tás mind-mind
ha té ko nyan ron gál ta és ront ja a ta nu lás esé lye it. Er re a
hely zet re az ok ta tás po li ti ká nak olyan vá laszt kel lett vol na
ad nia, amely – le he tõ sé ge i hez mér ten – el len sú lyoz ni ké -
pes e ne ga tív kül sõ be fo lyást. Ez zel szem ben az el múlt
évek tör té né sei azt mu tat ják, hogy nem hogy el len súlyt
igye ke zett vol na ké pez ni, ha nem még in kább fel erõ sí tet te
e ne ga tív ha tá so kat. Néz zünk né hány pél dát a kár té kony
in téz ke dé sek re: ilye nek a kö te le zõ ta nu lá si idõ 10 %-kos
csök ken té se, az osz tá lyo zás és a buk ta tás ti lal ma, a há zi
fel ada tok kvá zi bû nös vol tá nak han goz ta tá sa, a nem ze ti
mû velt sé gi ká non tel jes szám ûzé se a Nem ze ti alap tan terv -
bõl, az érett sé gi kö ve tel mé nye i nek ra di ká lis csök ken té se
és a köz ok ta tás leg ran go sabb in téz mé nyé nek ne vet sé ges -
sé té te le a 2005. évi bot rány ra adott vá las  szal, a fel sõ ok ta -
tás szín vo na lá nak a re form je gyé ben tör té nõ le zül lesz té se,
a jo gok arány ta lan elõ tér be he lye zé se a kö te les sé gek kel
szem ben, stb. 

Az ok ta tás po li ti ka el sõd le ges fel ada ta vol na a köz ne ve -
lé si rend szer ál lan dó fej lõ dé sé nek elõ se gí té se a jog al ko tás
ré vén. A fel so rol tak mind azt mu tat ják, hogy ezt a kül de -
té sét az ok ta tás po li ti ka nem töl töt te be az el mú ló ban le võ
cik lus ban. A mi ok ta tás ra vo nat ko zó ku sza jog sza bá lya ink
le he tõ vé tet ték az aláb bi ak ban idé zett eset meg tör tén tét is:
Az is ko lá sok „vo nat tal men tek ki rán dul ni, és az egyik ta -
nu ló mé lyen ki ha jolt az ab la kon. A ta nár kér te a gye re ket,
hogy ül jön vis  sza a he lyé re, mi e lõtt még bal eset ér né. Ta -
nít vá nya a több szö ri fel szó lí tás ra se en ge del mes ke dett, mi -
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re a ta nár a ru há já nál fog va vis  sza húz ta  a gye re ket az ab -
lak tól. Csak hogy a ta nu ló jo gi kép vi se lõ je fel je len tet te a ta -
nárt tes ti fe nyí té sért, és a bí ró ság a fel je len tõ nek adott iga -
zat. A ta nár nak fel mond tak.” (Köz ne ve lés, 2005. október
21., sz. 11. oldal)

A köz ok ta tás ered mé nye i nek rom lá sá ért te hát – a kül -
sõ ha tá sok mel lett – az el ron tott ok ta tás po li ti ka te he tõ fe -
le lõs sé.

Mi a te en dõ?
Min den ta pasz ta lat és fel mé rés azt iga zol ja, hogy a tár sa -

da lom el söp rõ több sé ge (szü lõk, nagy szü lõk, ér tel mi sé gi -
ek, hang sú lyo zot tan a pe da gó gu sok) egy em ber ként ered -
mé nyes ne ve lé sért, a mun ka be csü le té ért, s az ezt szol gá ló
ren dért, fe gye le mért, igaz sá gos sá gért, egyen lõ mér cé ért, szor  -
gal mas mun ká ért, szín vo nal ért és a ta ní tó em be rek vissza -
adott te kin té lyé ért ki ált nap ja ink ban. Olyan ok ta tás po li ti ká -
ra van te hát szük sé günk, amely ezt a jo gos igényt szol gál -
ja – kel lõ alá zat tal és szak ér te lem mel. Ha kell, új tör vén  -
nyel. Ha kell, az anya gi esz kö zök ra di ká lis át ren de zé sé vel.
És a ta ní tó em be rek tisz te le té vel.

Az áp ri li si or szág gyû lé si vá lasz tá sok er rõl is szól nak
majd. A sza va zó fül ké ben ki nek-ki nek ar ról is dön te nie kell
majd, hogy mi lyen is ko lá kat akar lát ni eb ben az or szág -
ban, az az mi lyen sor sot szán gyer me ke i nek, uno ká i nak.
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KÖZ NE VE LÉ SÜNK MA ÉS HOL NAP5

A köz ne ve lés a nem zet po li ti ka egyik leg fon to sabb ága. To -
vább ad ja a ge ne rá ci ók ál tal meg te rem tett kul tú rát, mi köz -
ben pe da gó gi ai gya kor la tá val és a ne ve lés tu do mány ban
önál ló disz cip lí ná vá szer ve zõ dött el mé le ti is me re te i vel ma -
ga is gaz da gít ja azt. (…) Az ága zat mû kö dé sé nek cél ja, ér -
tel me és kö zép pont ja a fej lõ dés ben le võ em ber. Sza kí ta ni
kell te hát az zal a kö zel hat év ti ze des szem lé let tel és gya kor -
lat tal, amely szol gál ta tó nak, tu dás gyár nak te kin tet te az is -
ko lát, és amely a rend szer mû kö dé sét ide o ló gi ai, ha tal mi és
pénz ügyi szem pont ok sze rint sza bá lyoz ta. (…) A fo gyasz -
tói tár sa da lom ér ték rend je az erõ fe szí té sek nél kü li kön  nyû,
gyors si ke rek el éré sé nek il lú zi ó ját su gal maz za a mé di án
ke resz tül. Ho lott év ez re dek óta bi zo nyí tott tény, hogy csak
a szi lárd er köl csi ér ték rend re tá masz ko dó, mû velt ség be
szer ve zõ dõ ko moly tu dás szol gál ja a fej lõ dést és le het ver -
seny ké pes.

BE VE ZE TÉS

A ta nul mány cí mé ben nem vé let le nül hasz ná lom a köz ne -
ve lés ki fe je zést a nap ja ink hi va ta los szó hasz ná la tát kö ve tõ
köz ok ta tás he lyett. A cím vá lasz tás sal ar ra uta lok, hogy az
óvo dák ban, is ko lák ban, kol lé gi u mok ban (a to váb bi ak ban
rö vi den: is ko la) fo lyó pe da gó gi ai mun ka lé nye gé nek és ér -
tel mé nek az em ber ne ve lést, az az a fel nö vek võ nem ze dék
tes ti, szel le mi (ér tel mi) és lel ki (ér zel mi, er köl csi) fej lõ dé -
sé nek in téz mé nyes és sza bá lyo zott ke re tek kö zött tör té nõ
elõ se gí té sét tar tom, amely te vé keny sé gért az ál lam fe le lõs -
sé get vi sel. A köz ok ta tás ez zel szem ben le szû kí tõ szó ösz  -
sze té tel, mi vel a ne ve lés fent em lí tett há rom klas  szi kus fel -
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ada ta kö zül csu pán a kö zép sõ re, a szel le mi avagy ér tel mi
fej lesz tés re irá nyít ja a fi gyel mün ket. Eb bõl a meg fon to lás -
ból a to váb bi ak ban kö vet ke ze te sen a köz ne ve lés ki fe je zést
hasz ná lom, jól le het a ha tá lyos tör vény és min den jog sza -
bály je len leg a má sik fo gal mat al kal maz za.

A cím vá lasz tás nem csak ter mi no ló gi ai meg fon to lás
ered mé nye. Ha nem ön ma gá ban vé ve is jel zi a prog ra mot
meg ha tá ro zó alap ve tõ ér ték ren det, amely sze rint az ága -
zat mû kö dé sé nek cél ja, ér tel me és kö zép pont ja a fej lõ dés -
ben le võ em ber. Sza kí ta ni kell te hát az zal a kö zel hat év ti -
ze des szem lé let tel és gya kor lat tal, amely szol gál ta tó nak,
tu dás gyár nak te kin tet te az is ko lát, és amely a rend szer mû -
kö dé sét ide o ló gi ai, ha tal mi és pénz ügyi szem pont ok sze -
rint sza bá lyoz ta.

A köz ne ve lés a nem zet po li ti ka egyik leg fon to sabb ága.
To vább ad ja a ge ne rá ci ók ál tal meg te rem tett kul tú rát, mi -
köz ben pe da gó gi ai gya kor la tá val és a ne ve lés tu do mány -
ban önál ló disz cip lí ná vá szer ve zõ dött el mé le ti is me re te i vel
ma ga is gaz da gít ja azt. A csa lá dok mind ki sebb arány ban
ké pe sek csak be töl te ni ne ve lõ funk ci ó i kat. En nek kö vet -
kez té ben az is ko la ma rad az egyet len in téz mény, amely -
a tan kö te le zett ség jó vol tá ból – min den egyes gyer mek szá -
má ra po ten ci á li san biz to sít ja a kul tú ra be fo ga dás és –
teremtés sze mé lyes le he tõ sé gét. A köz ne ve lés rend sze re és
an nak mind egyik ele me te hát szer ves al ko tó ré sze, s egy ben
köz ve tí tõ esz kö ze a tá gan ér tel me zett kul tú rá nak.

Leg fon to sabb te rü let ab ban az ös  sze füg gés ben is, hogy
a leg na gyobb ér ték te rem tõ rend szer. Ha a köz ne ve lés jól
töl ti be funk ci ó ját, ak kor a fi a ta lok tö me gei, mint egyé nek,
op ti má li san fog nak fej lõd ni tes ti, szel le mi és er köl csi ér te -
lem ben egy aránt, ami ál tal hoz zá já rul nak a szû kebb és tá -
gabb kö zös sé gek (csa lád, te le pü lés, ci vil tár sa da lom, nem -
zet, Eu ró pa) egész sé ges gya ra po dá sá hoz.

A ma gyar ság tör té nel mi fel ada ta it – fenn ma ra dá sunk ér -
de ké ben – nap ja ink ban két ki emelt cél, az élet mi nõ ség ja -
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ví tá sá nak és a nem ze ti tu dat ál la pot fej lõ dé sé nek, erõ sö dé -
sé nek szol gá la tá ba kell ál lí ta ni. Ez hos  szú idõ szak ra szó ló
prog ram, amely nek az is ko la a böl csõ je. A nem ze ti tu dat -
ál la pot és az élet mi nõ ség csak is az is ko la ügy ál tal, an nak
pri o ri tást ad va ja vul hat il let ve erõ söd het.

A köz ne ve lés ter me lõ ága zat. Hos  szú tá vú be fek te tés,
amely nek ho za ma ka ma tos tul meg té rül más fél-két év ti zed
le for gá sa alatt. (Iga zol ja ezt má sok mel lett a finn, a dél-ko -
re ai vagy az ír pél da.) A 21. szá zad ra meg hir de tett tu dás -
ala pú tár sa dal mat az is ko la pad ok ban épí tik. Gaz da sá gi
ver seny ké pes sé günk – Szé che nyi óta köz tu dot tan – a szel -
le mi po ten ci ál meg fe le lõ fej lesz té sén mú lik. Az alap-, a kö -
zép-, a szak- és a fel sõ ok ta tás mind egyen ran gú an hoz zá -
já rul te hát az or szág gaz da sá gi gya ra po dá sá hoz. Szûk lá tó -
kö rû és vesz tés re ítélt szem lé let az, amely a köz ne ve lés
rend sze ré ben csak fo gyasz tót, vagy pi a ci szol gál ta tást lát.

A kul tu rá lis gya ra po dás, az ér ték te rem tés és a gaz da sá -
gi ha szon el éré se azon ban csak ak kor lesz le het sé ges, ha
a tár sa da lom más al rend sze rei (el sõ sor ban a po li ti ka, a
mé dia és a gaz da ság) támogatólag vi szo nyul nak a pe da gó -
gi ai erõk höz: nem gán csol ják, ha nem se gí tik. Ezért a po li -
ti ká nak (és nem csak az ok ta tás po li ti ká nak) min den meg -
nyil vá nu lá sá val ösz tö nöz nie és se gí te nie kell a köz ne ve lés
ügyét és in téz mé nye it.

A köz ne ve lés a tár sa dal munk leg na gyobb al rend sze re.I

A ma gyar or szá gi tel jes né pes ség nek 50%-át érin ti rend sze -
re sen, köz vet le nül vagy köz vet ve. Nem csak jö võt for má ló,
ha nem a je len re, az ál ta lá nos köz ér zet re és lel ki ál la pot ra is
ha tást gya kor ló té nye zõ te hát.

n

Az aláb bi ak ban hos  szú táv ra szó ló köz ne ve lé si stra té gi át
vá zo lunk fel. E stra té gia úgy szol gál ja a fen ti össz-társadal-
mi cé lo kat, hogy köz ben szá mol mai va ló sá gunk kal. Ezért
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ki in du ló pont ként a je len hely ze tet ér té ke li. Majd a leg na -
gyobb erõs ség re, a ha gyo má nyok ra épít ve tû zi ki cél ja it és
ha tá roz za meg az el vég zen dõ ten ni va ló kat. Ez a há rom ki -
emelt fo ga lom (te hát a hely zet kép, a cé lok és a ten ni va lók)
ad ja meg egyút tal az egyes fe je ze tek alap szer ke ze tét.

– Elõ ször glo bá li san jel le mez zük a köz ne ve lé si rend -
szert, és is mer tet jük azo kat az alap el ve ket, ame lyek -
re tá masz kod nia kell; be mu tat juk a köz ne ve lés sze -
rep lõ it (I-II. fe je zet);

– Ezt kö ve tik az egyes in téz mény tí pu sok: óvo da, ál ta lá -
nos is ko la, kö zép is ko la, szak kép zés és kol lé gi um
(III-VI. fe je zet);

– Majd a tar tal mi kér dé se ket vizs gál juk: tar tal mi sza bá -
lyo zás, vizs ga rend szer, tan könyv-hely zet (VII-IX. fe -
je zet);

– Utá na ki ra ga dunk há rom sa já tos, kri ti kus és ki emelt
fon tos ság gal bí ró kép zé si te rü le tet il le tõ leg ne ve lé si
fel ada tot: egész ség ne ve lés, mû vé sze ti ne ve lés és ide -
gen-nyelv ok ta tás (X-XII. fe je zet);

– Vé gül a köz ne ve lé si rend szer mû kö dé sét, irá nyí tá si
kér dé se it, in téz mény rend sze rét tár gyal juk (XIII. fe je -
zet).

I. A KÖZ NE VE LÉ SI REND SZER 
GLO BÁ LIS MEG KÖ ZE LÍ TÉS BEN

Hely zet kép

A köz ne ve lés vál ság hely zet ben van és vá lasz út elõtt áll. A
vál ság nem új ke le tû, ám 2002 óta ro ha mo san el mé lyül tek
a je lei, ame lyek a kö vet ke zõk ben ra gad ha tók meg jel lem -
zõ mó don:

A fo gyasz tói tár sa da lom ér ték rend je az erõ fe szí té sek
nél kü li kön  nyû, gyors si ke rek el éré sé nek il lú zi ó ját su gal -
maz za a mé di án ke resz tül, így a szor gal mas és ki tar tó ta -
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nu lás ra ne ve lõ és azt el vá ró ha gyo má nyos is ko lá val el len -
té tes, mi több, igen ag res  szív ha tást gya ko rol az if jú ság ra.
Ez az ér ték rend-vál ság el bi zony ta la no dást okoz és fé lel met
kelt a pe da gó gu sok kö ré ben, ami ál tal to vább rom lik a ne -
ve lõ mun ka ha té kony sá ga. Ho lott év ez re dek óta bi zo nyí -
tott tény, hogy csak a szi lárd er köl csi ér ték rend re tá masz -
ko dó, mû velt ség be szer ve zõ dõ ko moly tu dás szol gál ja a
fej lõ dést és le het ver seny ké pes.

A po li ti ka év ti ze dek óta el sõ sor ban ha tal mi kér dést
és a költ ség ve tés ki adá si ol da lá nak té nye zõ jét lát ja ben -
ne, és ak ként is vi szo nyul hoz zá; ahe lyett, hogy – mint
aho gyan dek la rá ci ó i ban hir de ti – iga zi stra té gi ai si ker -
ága zat ként ré sze sí te né ki emelt fi gye lem ben és tá mo ga -
tás ban.

Az ok ta tás irá nyí tás „szol gál ta tó in téz mény nek” te kin ti
az is ko lát, ahol a „fo gyasz tók” el vá rá sa i nak kell min den -
áron meg fe lel ni. Ez ál tal a szak mai dön té se ket ki szol gál tat -
ja a la i ku sok di vat dik tál ta igé nye i nek. Az ér ték köz ve tí tést
és az esz mé nyek ve zé rel te ne ve lést el ve ten dõ, mú ze um ba
il lõ pe da gó gi ai fel fo gás nak te kin ti.

A pe da gó gu sok er köl csi leg és anya gi lag mé lyen a tár sa -
dal mi sze re pük fon tos sá ga és sú lya alatt van nak meg be -
csül ve; ki szol gál ta tot tak.

Az ok ta tás po li ti ka szak mai tá mo ga tást nél kü lö zõ vál to -
zá sai mi att a pe da gó gu sok el for dul nak a szak mai tör té né -
sek kö ve té sé tõl: nagy szám ban el ke se re det té, fá sult tá, oly -
kor ci ni kus sá vál nak.II

Köz ben egy re nö vek szik a ne ve lõ sze re pét be töl te ni
kép te len csa lá dok, a hát rá nyos hely ze tû és a fej lõ dé sük -
ben ve szé lyez te tett gyer me kek szá ma, akik kü lön le ges,
egyé ni bá nás mó dot igé nyel né nek. Csök ken a töb bi ek ta -
nu lá si ked ve is.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött az is ko la le het ne az egyet len
szín tér, ahol az el ha nya golt gyer me kek és fi a ta lok ez rei
meg fe le lõ tö rõ dést, ne ve lést kap hat ná nak. Ám a ne ve lé si
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fel ada tok ra a költ ség ve tés nem biz to sít ele gen dõ ös  sze get,
és a pe da gó gus kép zés sem ké pes fel ké szí te ni rá juk a le en -
dõ ta ní tó kat, ta ná ro kat.

A gyer me kek szá má nak csök ke né sétIII az ok ta tás irá nyí tás
nem hogy elõ nyé re for dí ta ná az zal, hogy a faj la gos költ sé -
gek meg eme lé sé vel meg te rem te né a mi nõ sé gi köz ne ve lés
fel té tel rend sze rét, ha nem el len ke zõ leg, 10%-os for rás ki vo -
nást haj tott vég re a kö te le zõ óra szám ok csök ken té sé vel,IV

és a nor ma tív fi nan szí ro zás rend sze ré vel in téz mé nyek so -
ka sá gát íté li vég le ges be zá rás ra. A kis te le pü lé sek be zárt is -
ko lái elõbb vagy utóbb a köz ség el nép te le ne dé sé hez,
majd vég ele ges meg szû né sé hez ve zet nek.

Is ko la épü le te ink nek több mint a fe le el avult, és csak a
tö re dé ké ben van nak meg a mi ni má li san szük sé ges, kö te -
le zõ nek elõ írt tan esz kö zök.V

A ta nu lók mû velt sé ge csök ken, át la gos tu dás szint je évek
óta rom lik, amely tényt ha zai és nem zet kö zi mé ré sek és a
hét köz na pi ta pasz ta lat egy aránt alá tá maszt ja.

Az egy más nak el lent mon dó ta nu lói tel je sít mény mé ré -
sek ered mé nye i re a po li ti ka kap kod va re a gál, és kül föl di
pél dák ra, va la mint a „mo der ni zá ci ó ra” hi vat koz va tel je sen
új irányt kí ván szab ni az is ko la rend szer nek.

Köz ne ve lé sünk nagy rend sze re mind azo nál tal igen sok -
szí nû. Bár a vál ság je le it va la men  nyi sze rep lõ je ér zé ke li,
még min dig erõs vár, amely re épí te ni le het.

Erõs sé gek, ame lye ket õriz ni és erõ sí te ni kell

1) Szak em be rek egy be hang zó vé le mé nye sze rint a ma gyar
köz ne ve lés leg na gyobb erõs sé gét a tra dí ci ói, a ma gyar ok -
ta tás jó hí re je len ti. Ezek olyan ér té kek, ame lyek re egy fe -
lõl mél tán le he tünk büsz kék, más fe lõl vi szont meg õr zés re,
to vább erõ sí tés re kö te lez nek ben nün ket. Az ezer éves ér -
ték te rem tõ és nor ma tív pe da gó gi ai kul tú ra mel lett ki emel -
ten eb be a kör be so ro lan dók a ma gyar or szá gi – nem ze ti
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és pol gá ri – ok ta tá si rend szer eöt vö si tra dí ci ói, va la mint a
klebelsbergi re for mok ered mé nyei, ame lyek nem zet kö zi -
leg el is mert tel je sít mé nye ket mu tat tak föl. A ma gyar köz -
ok ta tás erõs sé ge, hogy ha gyo má nyos struk tú rái (is ko la há -
ló zat, is ko la szer ke zet, tör vé nyek, tar ta lom, mód szer ta ni
kul tú ra, pe da gó gus kép zés) a tör té ne ti fej lõ dés so rán ki ala -
kul tak, és be ivód tak a tár sa dal mi gya kor lat ba és köz gon -
dol ko dás ba. A múlt nak és a je len nek ez a szo ros kap cso -
la ta ma gá ban hor doz za az „eu ró pai jö võ” le he tõ sé ge it és
ga ran ci á it. Hi szen a ma gyar is ko la – gyö ke re it és fej lõ dé si
irá nyát te kint ve egy aránt – az eu ró pai is ko la rend szer ré sze
volt, és az is ma radt.

2) Köz ne ve lé sünk má sik meg ha tá ro zó ere je a pe da gó -
gu sok ban rej lik. Azok ban, akik hi te les pél da mu ta tás sal ne -
vel nek, és szín vo na la san, szí ne sen ok tat nak. Akik ké pe sek
és ké szek ön ma guk örö kös meg újí tá sá ra. Akik min den
ked ve zõt len ten den cia el le né re sem let tek hi te ha gyot tak.
Akik nek meg õr zött ér té ke ik a kö vet ke zõk: ki vá ló kép zett -
ség, hi va tás tu dat, szak mai meg úju lá si kész ség, az óvo da,
is ko la vagy kol lé gi um ügye i ben va ló rész vé tel és fe le lõs -
ség tu dat, te her bí ró ké pes ség és oly kor erõn fe lü li ál do zat -
vál la lás.

Saj nos, nem ál lít ha tó, hogy ez jel le mez né mind an  nyi u -
kat. Sze mé lyes ta pasz ta la tok tól függ és egyé ni meg íté lé sen
mú lik, hogy ki te kin ti jel lem zõ nek, és ki ki vé tel nek õket.
A szak mai vi szo nyok, va la mint az élet- és mun ka kö rül mé -
nyek tar tó san ked ve zõ vál to zá sa ese tén pe da gó gus-tár sa -
dal munk mind azo nál tal az ok ta tás ügy fej lesz té sé nek ele mi
fon tos sá gú szub jek tív biz to sí té ka le het.

3) A har ma dik erõt a ki ala kult is ko la rend szer, an nak
sok szí nû sé ge ké pe zi. Ért jük ezen egy fe lõl azt, hogy az
igaz sá gos ság hely re ál lí tá sá nak ered mé nye kép pen 1989
óta ál la mi, ön kor mány za ti, egy há zi és ma gán is ko lák egy -
aránt lé tez het nek. És azt is, hogy a ne ve lés és ok ta tás te -
rü le tén az Al kot mány ke re te in be lül min den vi lág né zet és
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pe da gó gi ai fi lo zó fia (ha gyo má nyos és al ter na tív), il let ve
min den ezek nek meg fe le lõ ne ve lé si-ok ta tá si gya kor lat le -
gi tim. E sok szí nû ség ben a ne ves kö zép is ko lák ma gas szín  -
vo na luk kal – min den prob lé má juk el le né re – a ki emel ke -
dõ tel je sít mény re ké pes ér tel mi sé gi ek után pót lá sát jól
szol gál ják.

4) Köz ne ve lé sünk erõs sé gei kö zött tart juk még szá mon
– sok egyéb mel lett – a ma gyar óvo da pe da gó gi át, gyógy pe -
da gó gi át, a mû vé szet pe da gó gi át, ki tün te tet ten a Ko dály-
mód szert. És egé szen a kö zel múl tig ide so rol hat tuk a gya -
kor lat ori en tált fõ is ko lai szin tû ta ní tó- és ta nár kép zést.

Gyen ge sé gek, hi á nyok, prob lé mák, 
ame lyek or vos lás ra vár nak

1) Az egyik leg sú lyo sabb baj nak a köz ne ve lés túl zott át po -
li ti zált sá gát tart juk. Eb ben a hely zet ben a négy éven kén ti
kor mány vál tá so kat és a rend re mó do su ló, már-már kö vet -
he tet len (oly kor el lent mon dá sos) jo gi kör nye ze tet erõ sen
meg síny let te a szak ma, amely még min dig nem elég gé
erõs a pe da gó gi ai ös  sze füg gé se ket elõ tér be he lye zõ ér dek -
ér vé nye sí tés ben. Az ok ta tás po li ti ká nak az utób bi idõ ben
ki ala kult cik lus-füg gõ sé ge egye bek mel lett azt is ered mé -
nye zi, hogy szak mai té mák ban rend re po li ti kai dön té sek
szü let nek.VI És mind ez idá ig nem jött lét re egy nem ze ti-tár -
sa dal mi köz aka ra tot táv la to san tük rö zõ fej lesz té si stra té gia,
amely nek hí ján vi szont szét por lad nak az eré nyek. A vál to -
zá sok ban meg gyö tört pe da gó gus tár sa da lom am bi va lens
mó don vi szo nyul má ra az ok ta tás po li ti kai ese mé nyek hez:
a gya ko ri vál toz ta tá so kat bi zony ta lan ság ként éli meg, és
csak rész ben kö ve ti a köz pon ti elõ írá so kat. Olyan ok ta tás -
po li ti ká ra vol na vég re szük ség, amely él ve zi a szak mai és
a la i kus köz vé le mény, a ma gyar ér tel mi sé gi ek több sé gé -
nek tá mo ga tá sát. Egyút tal olyan ra, amely nek a je len ál la -
pot hoz ké pest szük ség sze rû vál to zá sa i val a pe da gó gu sok
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azo no sul nak, meg ér tik, de amely nem kény sze rí ti õket -
vo lun ta ris ta mó don – is mét ra di ká lis vál tá sok ra.VII

2) En nél is sú lyo sabb prob lé ma a kró ni kus alul fi nan -
szí ro zott ság, amely há rom te rü le ten idéz elõ vál sá got. A
pe da gó gu sok anya gi meg be csü lé sé nek ala csony vol ta azt
ered mé nye zi, hogy meg él he té sük biz to sí tá sa cél já ból
több let mun ká ra, az az zal elõ te remt he tõ ki egé szí tõ jö ve de -
lem szer zé sé re kény sze rül nek. En nél fog va nem ké pe sek a
ma xi má lis szel le mi-er köl csi igény be vé telt je len tõ ne ve lõ -
mun kát ma gas szín vo na lon vé gez ni. A pénz hi ány má sik
kö vet kez mé nye, hogy köz ok ta tá si in téz mé nye ink ál la po ta,
ál la ga túl nyo mó részt mél tat lan a kor sze rû pe da gó gi ai fel -
ada tok hoz. Ami pe dig a tan esz kö zök kel tör tént el lá tott sá -
got és az egyéb inf rast ruk tu rá lis kö rül mé nye ket il le ti, ott
ugyan az a hely zet, mint az épü le tek ese té ben.VIII

„A drá ga is ko la le het rossz is, de a jó is ko la min dig drá -
ga” – ál lít ják rég óta a vi lág szak em be rei. Eb bõl az ös  sze füg -
gés bõl vizs gál va a ma gyar is ko la saj nos csak rossz le het.

3) A pe da gó gu sok ma guk (és ál ta lá ban a pe da gó gi ai te -
vé keny ség) ért he tõ mó don so rol tat nak mind az erõs sé gek,
mind a gyen ge sé gek kö zé. Lás suk itt most a gyen ge pon -
to kat. Élet pá lyá juk nem von zó. A fel ké szü let len, meg úju -
lás ra kép te len, a prob lé mák elõl ki té rõ, a gyer mek re nem
elég gé fi gye lõ, az él mény-köz pon tú ta ní tást nem is me rõ
pe da gó gus ak kor is sú lyos te her té te le az is ko lá nak, ha
akár csak egy-egy akad be lõ lük. Gyak ran ta pasz tal ha tó
mo ti vá lat lan sá guk, szak mai egy ol da lú sá ga ik, mód szer ta ni
szür ke sé gük, a hi te les pél da mu ta tás hi á nya is – mind eze -
ket a tü ne te ket az ok ta tás ügy leg sú lyo sabb ba já nak te kint -
het jük – ja va részt ös  sze füg gés be hoz ha tó a pe da gó gus bé -
rek és egyéb jut ta tá sok de val vá ló dott pi a ci ér té ké vel.

4) Köz ne ve lé si rend sze rünk ben – Eu ró pá ban egye dül -
ál ló mó don – nem mû kö dik szisz te ma ti kus kül sõ szak mai
el len õr zés és ér té ke lésIX, sem te rü le ti szak igaz ga tás. Így a
kró ni kus pénz hi ány a szak ma i lag el len õri zet len fo lya ma -
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tok mi att fe le lõt len köl te ke zés sel pá ro sul. A fej lesz tõ jel le -
gû el len õr zést-ér té ke lést nem pó tol ják sem a ta nu lói tel je -
sít mény mé ré sek, sem a mi nõ ség irá nyí tá si te vé keny ség. Ez
utób bi nem érez tet te ki mu tat ha tó po zi tív ha tá sát a pe da gó -
gi ai mun ka szín vo na lá nak ja vu lá sá ban. Az a faj ta sze mé -
lyes szak mai el len õr zés hi ány zik és ered mé nye zi rész ben
a ne ve lés-ok ta tás ered mé nye i nek ha nyat lá sát, amely visz  -
sza jel zé se i vel hoz zá já rul hat na a pe da gó gu sok szak mai-
mód szer ta ni fej lõ dé sé hez.

5) Jog gal il let he ti kri ti ka az is ko lák ban köz ve tí tett mû -
velt sé gi tar tal mat is an nak túl mé re te zett sé ge, szét da ra bolt -
sá ga, egy ol da lú sá ga, el mé le ti jel le ge, élet ide gen sé ge és a
kü lön bö zõ – cse lek vé ses, ér zel mi stb. – in tel li gen cia-for -
mák neg li gá lá sa mi att. A pe da gó gi ai gya kor lat ban az is me -
ret anyag túl sú lya hát tér be szo rít ja a ké pes sé gek és a kész -
sé gek fej lesz té sét. Er re a hely zet re 2002 után az ok ta tás irá -
nyí tás az zal re a gált, hogy el tö rölt min den ne mû kö te le zõ is -
me ret anya got, és ki zá ró lag a kom pe ten ci ák fej lesz té sé nek
kö te le zett sé gét rót ta az is ko lák ra.X Köz ne ve lé si rend sze -
rünk ben ez ál tal 2004-tõl, épp az Eu ró pai Uni ó hoz tör tént
csat la ko zá sunk ide jé ben meg szûnt a nem ze ti kul tu rá lis ká -
non to vább élé sé nek in téz mé nyes biz to sí té ka.

6) A köz ok ta tás je len ál la po tá ban tar tal mi lag sza bá lyo -
zat lan, ami to vább nö ve li az el fo gad ha tat lan kü lönb sé ge -
ket az is ko lák tel je sít mé nye kö zött, és ront ja a min den
gyer mek szá má ra egy sé ges esély te rem tés le he tõ sé ge it.

7) El ha nya golt te rü let az egész ség ne ve lés, ho lott a gyer -
me kek és fi a ta lok mint egy fe le egész ség ügyi prob lé mák kal
küsz kö dik. Ugyan így el ha nya golt a kör nye zet tu da tos ne -
ve lés, amely nek pe dig ko runk egyik leg na gyobb ve szé lyé -
re kel le ne meg ol dást aján la ni.

8) Hát tér be szo rult a mû vé sze ti ne ve lés. Ho lott az an tik
vi lág ban ki ala kult és a kö zép kor ban is to vább õr zött hét
sza bad mû vé szet óta is mert mó don ez a lé lek gon do zá sá -
nak, az er köl csi ne ve lés nek egyik leg ha té ko nyabb esz kö ze.
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9) Nagy kü lönb sé gek van nak az in téz mé nyi és a pe da -
gó gu si au to nó mia ér tel me zé sé ben és meg va ló su lá si fo ká -
ban. Leg több is ko lánk szak mai önál ló sá ga csak lát szat: a
pe da gó gi ai au to ri tás nak és a for rá sok nak hi á nya, to váb bá
a fenn tar tó il le ték te len be avat ko zá sai mind több he lyen il -
lu zó ri kus sá te szik, té ves ér tel me zé se pe dig igény te len ség -
hez ve zet.

10) Gyen ge a pe da gó gu sok szak mai ér dek ér vé nye sí té se,
ami nek kö vet kez té ben fon tos ok ta tás po li ti kai dön té sek
nél kü lö zik a meg fe le lõ szak mai kont rollt.XI

11) Nincs köz meg egye zés a vizs ga rend szer fej lesz té sé -
nek kér dé sé ben.XII

12) A pe da gó gus kép zés ben a köz ne ve lés nem ké pes
meg ren de lõ ként fel lép ni. Az au to nóm fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek nagy részt sza ba don ala kít ják a pe da gó gus kép zés
tar tal mát, amely nem hogy meg elõz né és elõ ké szí te né az
ok ta tá si re for mo kat, ha nem kö vet ni sem ké pes azo kat. A
bo lo gnai fo lya mat ként is mert re for mok kö vet kez té ben je -
len leg bi zony ta lan ság ural ko dik ép pen a pe da gó gus kép -
zés sel kap cso lat ban.

13) Bár a pe da gó gia gya kor la ti szak ma, amely a kép zés
so rán ha té kony gya kor la ti fog lal ko zá sok több sé gét igé -
nyel né, a fi nan szí ro zás meg ol dat lan sá ga és az el len õr zés
hi á nya mi att ez az ol dal mind in kább el ha nya golt tá vá lik a
ta nár kép zés ben.

14) Ke vés a hát rá nyos hely ze tû ek fel zár kóz ta tá sát, il le -
tõ leg a ta nu lá si ne héz sé gek kel küz dõ gye re kek si ke res ta -
ní tá sát szol gá ló ha té kony és el len õr zött fej lesz tõ prog ram.
A nagy ha zai vagy nem zet kö zi pro jek tek száz mil li ó i nak ki -
seb bik há nya dát for dít ják a va ló di pe da gó gi ai te vé keny sé -
gek re, és ezek nek el len õr zé se is el ma rad.

15) A rit ka ered mé nyek el le né re meg ol dat la nok a ro -
mák si ke res is ko láz ta tá sá nak kér dé sei. A prob lé mák õszin -
te fel tá rá sát és a szak mai ala po kon nyug vó vá la szok ke re -
sé sét le he tet len né te szik az el fo gult ide o ló gi ai-po li ti kai
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meg kö ze lí té sek, ame lyek egy ol da lú an az erõl te tett in teg -
rált meg ol dá sok nak ked vez nek, és el len õri zet len, va lós
ered ményt nem ho zó, mo za ik sze rû prog ra mok ra köl tik a
ren del ke zés re ál ló ös  sze ge ket.

16) A kis te le pü lé sek el vesz tik is ko lá ju kat, amely fo lya mat
a fa lu el nép te le ne dé sét, a ha gyo má nyos kö zös sé gek fel -
bom lá sát, a te le pü lés szer ke zet meg vál to zá sát ered mé nye zi.

17) Sú lyos prob lé mák kal ter helt a szak mun kás kép zés
mind tar tal mi, mind szak ma szer ke ze ti vo nat ko zás ban. Leg -
in kább jel lem zõ vo ná sai má ra a kor sze rût len ség, a szín vo -
nal ta lan ság és a mun ka erõ pi ac igé nye it fi gyel men kí vül
ha gyó kép zé si struk tú ra let tek. A szak is ko lák ban fo lyó
szak mun kás-kép zés ha nyat lá sa nagy tö me ge ket érint köz -
vet le nül,XIII ki hat a mun ka kul tú ra ál ta lá nos rom lá sá ra, és
ha gyo má nyos szak mák el tû né sé hez ve zet.

18) A pe da gó gus-to vább kép zé si rend szer egy szer re pa -
zar ló és hi á nyos. A költ ség ve tés bõl fi nan szí ro zott kö te le zõ
pe da gó gus-to vább kép zés tar tal mi lag ko or di ná lat lan, mi nõ -
sé gi szem pont ból el len õri zet len.

19) Eset le ge sek és dezintegráltak a pe da gó gi ai szol gál -
ta tá sok.

20) Az in téz mény ve ze tõk kö zül so kan nem sze rez ték
még meg a köz ok ta tás je len ál la po ta ál tal meg kí vánt ve ze -
tés hez szük sé ges is me re te ket és kész sé ge ket.

21) A köz ne ve lé si rend szer egé sze nem te rem ti meg a
mi ni má lis fel té te le ket sem a ne ve lés hez. A „tu dás ala pú tár -
sa da lom” meg hir de tett jel sza va mö gött hang súly ta lan ná
vá lik vagy tel je sen el tû nik a köz ne ve lé si rend szer klas  szi -
kus hár mas fel ada ta kö zül az el sõ ket tõ, a tes ti- vagy az
egész ség ne ve lés és az ér zel mi, er köl csi ne ve lés. Pe dig sen -
ki sem vi tat ja, hogy a fej lõ dést csak egész sé ges, ép lel kû,
ép er köl csû és nagy tu dá sú fi a tal nem ze dék szol gál hat ja.

22) A szektorsemlegesség elvét súlyosan sértik az egy há -
zi is ko lá kat ten den ci ó zu san érin tõ ne ga tív diszk ri mi na tív
költ ség ve té si in téz ke dé sek.XIV
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A ne ve lés ügy vál sá gá nak oka it ab ban lát juk, hogy a ma -
gyar nem zet erõ sö dé sét szol gá ló stra té gia és el tö kélt po li -
ti kai aka rat he lyett év ti ze dek óta ha tal mi cé lok, di vat öt le -
tek és pil la nat nyi ér de kek dik tál ják az ok ta tás po li ti ka tör té -
né se it és az ok ta tás ügyi jog al ko tást. Ezek tar tós for rás hi -
ányt és bi zony ta lan sá got, majd min den új irán ti fá sult sá got
ered mé nyez nek a pe da gó gi ai fo lya ma tok ban, ame lyek pe -
dig ter mé sze tük bõl adó dó an sta bil kö rül mé nye ket és nyu -
godt épít ke zést igé nyel né nek. Az ál lan dó sult vál to zá sok és
a rom ló tel je sít mé nyek rõl szó ló hí rek kö vet kez té ben má ra
a tár sa da lom is ko lá ba ve tett bi zal ma is inog ni lát szik.

Cé lok

Az ez red for du ló évei – az ál lam szo ci a liz mus el nyo má sát
fel vál tó sza bad ság, majd Eu ró pa új ra egye sü lé se – sok
egyéb mel lett az zal a di lem má val is szem be sí tik a jö võn -
kért fe le lõs sé get ér zõ em be re ket, hogy va jon si ke rül-e, és
mi lyen mér ték ben meg õriz nünk és át men te nünk ér té ke in -
ket, nem ze ti iden ti tá sun kat, kul tú rán kat, az az ön ma gun -
kat. Ezt csak olyan köz ok ta tás-po li ti ká val és köz ne ve lé si
gya kor lat tal lát juk meg old ha tó nak, amely a leg fon to sabb
nem ze ti cé lo kat szol gál va fel szá mol ja a köz ne ve lés tar tós
vál sá gát, és a jö võn ket biz tos ala pok ra he lye zi.

A cél te hát egy ér ték õr zõ, va gyis kon zer va tív köz ok ta -
tás-po li ti kai gya kor lat meg ho no sí tá sa és meg erõ sí té se,
amely nem múlt ba me ren gõ nosz tal gi á kat ker get, ha nem a
fej lõ dést szol gál va, tra dí ci ó ink ra épít ve kí nál adek vát fe le -
le te ket a har ma dik év ez red sors kér dé se i re.

A har ma dik év ez red sem cá folt rá ar ra a tény re, hogy a
nem zet kö zi ver seny ben a sta bil sze mé lyi sé gû és mû velt -
ség be szer ve zõ dött nagy tu dás sal ren del ke zõ fi a ta lok ké -
pe sek tar tó san helyt áll ni, mi köz ben a fél mû velt, csak esz -
köz tu dás sal bí rók nem vál hat nak a fej lõ dés haj tó erõ i vé.
En nél fog va a konk rét cél az, hogy fi a tal ja ink szi lárd er köl -
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csi ség gel, szé les alap mû velt ség gel és ala pos tu dás sal ren -
del ke zõ, har mo ni kus, érett, au to nóm sze mé lyi sé gek ké vál -
ja nak is ko lás éve ik vé gez té vel, akik ké pe sek lesz nek egyé -
ni bol do gu lá suk és a nem ze ti és eu ró pai di men zi ók ban ér -
ten dõ köz jó ér de ké ben ha té ko nyan cse le ked ni.

A cé lok hoz ve ze tõ út ki je lö lé sé ben az aláb bi alap ér té -
kek je len tik a mér té ket.

Alap ér té kek

1) Köz ok ta tá si in téz mé nye in ket (a to váb bi ak ban egy sze rû -
en: is ko lá kat) ne ve lõ in téz mé nyeknek te kint jük. Olya nok -
nak, ame lyek a tár sa da lom meg bí zá sá ból töl tik be ér ték te -
rem tõ hi va tá su kat és vég zik köz tisz te let nek ör ven dõ fel -
ada tu kat, mi köz ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá so kat is
nyúj ta nak.

2) A ne ve lést az is ko la a csa lá dok kal együtt mû köd ve, a
szü lõk fe le lõs sé gét át nem vál lal va foly tat ja. A gyer me ke -
ket ért egyéb ne ve lõ ha tá sok te kin te té ben ko or di ná ló, ki -
egyen sú lyo zó sze re pet tölt be.

3) Az in téz mé nyek nek és a köz ne ve lé si rend szer egé -
szé nek az em ber áll a kö zép pont já ban: a gyer mek és a pe -
da gó gus. Ha a ket tõ kö zül az egyi kük mél tó sá ga csor bát
szen ved vagy jo gai sé rül nek, azt a má sik fél is meg szen ve -
di. Ezért a köz ok ta tás min den in téz ke dé sé ben ket te jük
együt tes ér de két kell kö vet ni.

4) A gyer mek alap ve tõ ér de ké nek azt te kint jük, hogy le -
gyen ké pes és kész ön ma gát má sok ér de ke i nek csor bí tá sa
nél kül, sa ját ma gá nak és kö zös sé ge i nek ja vá ra ki tel je sí te ni.
Va gyis az egyén ér de ke nem üt köz het tar tó san a kö zös ség
ér de ke i vel, de a kö zös ség sem do mi nál hat az egyén fe lett.
A ket tõ csak egyen súly ban ér vé nye sül het.

5) A köz ne ve lé si rend szer és az is ko la hang sú lyos fel -
ada ta a te het sé gek fel ku ta tá sa és gon do zá sa, a le sza ka dás
meg aka dá lyo zá sa, va la mint a te le pü lés szer ke zet bõl fa ka dó
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és egyéb hát rá nyok ki küsz öbö lé se a kis te le pü lé sek né -
pes ség meg tar tó is ko lá já nak meg õr zé se mel lett. Így ér tel -
mez zük az esély te rem tést, mint ki emelt köz ok ta tás-po li ti -
kai célt.

6) A köz ne ve lés min den in téz mé nyé ben kö te le zõ en
tisz te let ben tar tan dó kö zös ér ték ként kell ke zel ni az élet
tisz te le tét, a jó nak, a szép nek és az igaz nak a ke re sé sét,
a má sok ér zé keny sé gét nem sér tõ meg nyil vá nu lá so kat, a
jó íz lést, a sze re te tet, a nem ze ti ön be csü lést, a szû kebb
és tá gabb ér te lem ben vett kö zös ség hez tar to zást. Ezek az
alap ér té kek az eu ró pai kul tú rán kat meg te rem tõ an tik vi -
tás ban és a zsi dó-ke resz tény ha gyo mány ban gyö ke rez -
nek, így min den ki szá má ra el fo gad ha tó ak. Kép vi se le tük
ép pen ezért a köz ne ve lés egész rend sze ré ben és min -
den in téz mé nyé ben ál ta lá nos ér vén  nyel bír. A fel so rol -
tak kal har mo ni zá ló em ber ké pet és az ab ból kö vet ke zõ
ne ve lé si esz ményt és cé lo kat min den egyes is ko la ön -
ma ga ha tá roz za meg rész le te sen vi lág né ze ti el kö te le -
zett sé ge és pe da gó gi ai kul tú rá ja alap ján. Ilyen ala po kon
nyu god va kell meg õriz ni az is ko la rend szer kí vá na tos
sok szí nû sé gét.

7) Az is ko lá nak szak mai önál ló ság gal kell ren del kez -
nie, amely nek a jog, il let ve a pe da gó gi ai és szak mai tu dás
je lö li ki a ha tá rát. A szak ma i lag önál ló is ko lák mû kö dé sé -
nek szak sze rû sé gét az ál lam nak kell sza bá lyo zás sal, szol -
gál ta tás sal és kont rol lal biz to sí ta nia.

8) A köz ne ve lé si rend szer mû kö dé sé nek va ló ban de -
mok ra ti kus sá kell vál nia, ahol a dön tés-elõ ké szí tés és a
dön tés ho za tal min den szint jén a szak ma i ság és az ér de kek
egyez te té se do mi nál, s ahol ará nyo sak egy más sal a jo gok,
a kö te les sé gek és a fe le lõs sé gek.

9) A köz ne ve lé si rend szer in téz mé nye i nek mû kö dé sét
va ló ban in gye nes sé kell ten ni oly mó don, hogy az ál lam
100%-ban fi nan szí roz za a köz ok ta tá si in téz mé nyek kor sze -
rû kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ, szín vo na las mû kö dé sét.
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10) Elõ kell vég re idéz ni a „mi nõ ség for ra dal mát”XV a
pe da gó gi á ban, va gyis meg kell te rem te ni az igé nyes, kor -
sze rû és ered mé nyes pe da gó gi ai mun ka fel tét ele it. A pe -
da gó gus kép zést és a pe da gó gi ai ku ta tá so kat a pe da gó gi ai
gya kor lat szol gá la tá ba kell ál lí ta ni.

Ten ni va lók

Ezek az alap ér té kek ki je lö lik a ten ni va ló kat a kö vet ke zõ
évek re, év ti ze dek re. A cé lok operacionalizálására és a fel -
ada tok rész le te zé sé re az aláb bi ak ban ke rül sor.

II. A KÖZ NE VE LÉS SZE REP LÕI. 
CÉ LOK ÉS TEN NI VA LÓK

Gyer me kek, ta nu lók, pe da gó gi ai kul tú ra

A gyer me ket a tár sa da lom egé sze szu ve rén, au to nóm
lény nek te kin ti. Olyan nak, aki min den ki más sal egyen lõ -
nek szü le tett, akit em be ri mél tó sá gá ból fa ka dó an tisz te let
il let meg, és aki egye di és meg is mé tel he tet len ér ték. Ám
jel lem zõ rá az is, hogy jo gi és pe da gó gi ai ér te lem ben vett
nagy ko rú sá gá ig – csök ke nõ mér ték ben ugyan, de – önál -
lót lan, te hát tá mo ga tás ra, irá nyí tás ra szo rul. Köz ne ve lé si
rend sze rünk nek er re a gyer mek kép re kell épül nie.

Kü lö nös gond dal kell õr köd ni a fej lõ dé sük ben aka dá -
lyo zott, sé rült (fo gya té kos) vagy hát rá nyos hely zet ben élõ
gyer me kek jo ga i nak ér vé nye sü lé sén. Ám a jo gok hoz ará -
nyos mér ték ben, az élet kor nak és élet ál la pot nak min den -
kor meg fe le lõ mó don kö te les sé gek nek is kell tár sul ni, ame -
lyek nek tel je sí té sét a kö zös ség el vár ja.

A pe da gó gu sok nak rend sze re sen ér té kel ni ük kell a nö -
ven dékek elõ re ha la dá sát. Az ér té ke lés ben – a szak mai-eti -
kai nor mák szi go rú be tar tá sa mel lett – együt te sen él het nek
a pon to zás, szá za lé ko lás, az osz tá lyo zás, a szö ve ges ér té ke -
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lés, a rang sor ál lí tás vagy más, sza ba don meg vá lasz tott mód  -
szer rel.

Alap ve tõ en a nor ma tív (ér ték el vû) pe da gó gi át mû ve lõ,
hu ma ni zált, tra di ci o ná lis is ko lát tart juk erõ sí ten dõ nek.
Ugyan ak kor tá mo ga tan dó nak tar tunk min den olyan al ter -
na tí vát, amely a fen ti alap el vek kel nem el len té tes, és
amely re a szü lõk ré szé rõl igény mu tat ko zik.

A pe da gó gu sok és más dol go zók

A köz ne ve lés ben csak ak kor vi he tõk si ker re a leg jobb el -
kép ze lé sek is, ha azok kal a ne ve lõk ma guk azo no sul ni
tud nak. En nél fog va a pe da gó gu sok a gyer mek után a köz -
ok ta tás leg fon to sabb sze rep lõi. Mun ká juk je len tõ sé gé nek
el is me ré se és el is mer te té se, prob lé má ik fel tá rá sa és or vos -
lá sa, meg nye ré sük és von zó élet pá lyá juk biz to sí tá sa je len -
ti a köz ne ve lés meg újí tá sá nak leg fõbb ga ran ci á ját.

Min de nek elõtt a pe da gó gu sok élet szín vo na lát kell ra di -
ká li san és tar tó san emel ni. Hogy va ló ban ér tel mi sé gi ként, a
szel lem em be re i ként él hes se nek tisz tes jö ve del mi vi szo nyok
kö zött, ami le he tõ vé te szi szá muk ra a gyer me kek kel va ló
ér de mi fog lal ko zást és az al ko tó jel le gû mi nõ sé gi mun kát. E
pri o ri tást mind a költ ség ve té si, mind az ága za ti tör vé nyek -
ben éve ken ke resz tül kö vet ke ze te sen ér vé nye sí te ni kell.

Je len tõs mér ték ben meg kell újí ta ni a pe da gó gus kép -
zés,  ki vá lasz tás és  to vább kép zés rend sze rét, va la mint
kor sze rû, szi go rú szak mai el len õr zés mel lett kell mû köd -
tet ni a köz ok ta tás in téz mé nye it.

Biz to sí ta ni kell, hogy az ok ta tás po li ti ka va ló ban part -
ner nek, és ne szel le mi bér mun kás nak te kint se, és ak ként
ke zel je a ta ní tó em bert.

A pe da gó gus pá lya von zó vá té te lé hez rend kí vü li fon tos -
sá gú a pe da gó gi ai mun ká hoz kap cso ló dó egyéb szak mai
le he tõ sé gek szá má nak gya ra pí tá sa, meg fe le lõ dí ja zá sa, a
mun ka kö rök sza bá lyo zá sa és a mun ka vég zés el len õr zé se.
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Az igaz ga tók meg bí zá sá nak kri té ri u ma it szak ma i vá, egy ér -
tel mû vé és nyil vá nos sá kell ten ni.

A pe da gó gus ön szer ve zõ dé sek tá mo ga tá sa, a pe da gó gi -
ai szak ma i ság vé del me és fej lesz té se cél já ból tör vény ere -
jé vel hi va tás ka ma rát kell fel ál lí ta ni.

A nem pe da gó gus mun ka kört be töl tõ dol go zók prob lé -
má it (ké pe sí té si kö ve tel mé nye ik, kép zé sük, ki vá lasz tá suk,
al kal ma zá suk, jut ta tá sa ik stb.) a 21. szá zad el vá rá sa i hoz iga -
zít va, a pe da gó gi ai szem pon to kat kö vet ve kell meg ol da ni.

Szü lõk

A ne ve lés ben alap ve tõ a szü lõk fe le lõs sé ge. A tör vény al -
ko tás nak ezt a fe le lõs sé get, az az a szü lõi kö te les sé ge ket
kell hang sú lyoz nia, és a mu lasz tá so kat szank ci o nál nia.

A fe le lõs ség hez szer ve sen tar toz nak a jo gok, ame lye ket
õriz ni, meg va ló su lá su kat el len õriz ni, csor bí tá su kat szank -
ci o nál ni kell. A szü lõk és a pe da gó gu sok vi szo nyá ban erõ -
sí te ni kell a part ne ri vo ná so kat.

A kö te le zett sé ge i ket ön hi bá ju kon kí vül tel je sí te ni nem
tu dó szü lõ ket a köz ne ve lé si rend szer nek – a ma ga esz kö -
ze i vel – se gí te nie kell.

In téz mény fenn tar tók

A köz ne ve lé si in téz mé nyek fenn tar tá sá nak azt a rend sze -
rét, amely az ál lam is ko la ala pí tá si mo no pó li u má nak 1989-
ben tör tént meg szün te té se után és az ön kor mány za ti tör -
vény nek meg fe le lõ en ala kult ki, alap já ban meg kell õriz ni.
Ám több te rü le ten új ele mek kel kell sza bá lyoz ni az is ko la -
fenn tar tás kér dé sét.

Szi go rú elõ írá sok kal és el len õr zés sel kell ér vényt sze rez -
ni a szak ma i ság el vé nek. Az igé nyes ség és mi nõ ség csak is
ak kor vál hat va ló ság gá, ha eb ben az in téz mé nyek fenn tar tói
is ér de kel tek ké vál nak. Ezért a fi nan szí ro zás kri té ri u mai kö -
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zött mi nõ sé gi mu ta tók nak is meg kell je len ni ük, és a fenn -
tar tók nak meg fe le lõ szak ap pa rá tust kell mû köd tet ni ük.

Min den egyes te le pü lés nek ele mi ér de ke, hogy meg ma -
rad jon az óvo dá ja és az is ko lá ja. Ha csak az al só osz tá -
lyok kal is, de mû köd jék.

Az ál lam nak – akár az is ko la fenn tar tás át vál la lá sá val – meg
kell ol da nia a kis te le pü lé sek óvo dá i nak, kis is ko lá i nak mû -
köd te té sét. Az esély te rem tés csak ilyen mó don old ha tó meg.

Irá nyí tás

A köz ne ve lés rend sze ré nek irá nyí tá sá ért az ok ta tá si mi -
nisz ter fe lel. A köz ok ta tás mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ban vi selt
egye tem le ges fe le lõs sé ge meg kí ván ja a szak mai irá nyí tá si,
va la mint a szak mai és tör vé nyes sé gi el len õr zõ ha tás kör -
ének nö ve lé sét.

Egyéb tár sa dal mi té nye zõk

A köz ne ve lés stra té gi ai cél jai csak ab ban az eset ben ér he -
tõk el, ha a tár sa da lom szim pá ti á ja és azo nos tö rek vé sei
kí sé rik a fo lya ma to kat. Eh hez egy fe lõl meg egye zés re kell
jut ni a jö võ for má ló ér tel mi sé gi cso por tok kal. Más fe lõl el
kell ér ni, hogy a leg erõ tel je sebb vé le mény for má ló mé di u -
mok szün tes sék meg az if jú ság ra néz ve ká ros ha tást gya -
kor ló mû so ra i kat, és szen tel je nek na gyobb fe lü le te ket a
ne ve lés kö zös ér té ke i nek köz ve tí té sé re.

III. ÓVO DA

Hely zet képXVI

A ma gyar óvo da las san két év szá za dos ha gyo má nyok kal
ren del ke zik Brunszvik Te réz nek kö szön he tõ en, aki 1828-
ban ala pí tott meg az el sõ kis ded óvót. Az in téz mény nek ki -
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for rott te vé keny sé gi rend sze re van, amely ke vés vál to zást
szen ve dett el, lé vén, hogy a kis gyer me kek fej lõ dé se em -
ber öl tõk óta ha son ló utat jár be. Az óvo da pe da gó gia mind
el mé le ti, mind gya kor la ti vo nat ko zá sá ban a ma gyar pe da -
gó gi ai va ló ság egyik erõs sé ge.

Az in téz mény rend szer men  nyi sé gi leg meg fe lel az igé -
nyek nek, bár az in do ko lat lan óvo da be zá rá sok sok he lyen
túl zsú folt ság hoz ve zet tek (ma gas az át la gos cso port lét -
szám). Emi att mi nõ sé gi szem pont ból rom lik az ered mé -
nyes sé ge. Új óvo dák az utób bi 5 év ben nem vagy alig
épül tek, a meg le võk re több nyi re a mû sza ki el ma ra dott ság,
az egy fõ re ju tó tér szab vány alat ti nagy sá ga és az egész -
ség ügyi-hi gi é ni ai fel té tel rend szer hi á nyos sá ga jel lem zõ.
Rend sze rint hi ány zik vagy nem meg fe le lõ az óvo da pe da -
gó gu sok dol go zó szo bá ja. (Az óvo da ve ze tõ nek van kü lön
iro dá ja ál ta lá ban, az óvo da pe da gó gu sok nak kö zös a ne ve -
lõi szo bá juk, amely egy ben szer tár, öl tö zõ, és egyéb funk -
ci ó kat be töl tõ he lyi ség.)

A szá mí tó gé pes já té kok kor mány za ti tá mo ga tás sal tör té -
nõ óvo dai be ve ze té se ká ros ten den ci á kat in dí tott el. Ha -
son ló an ká ros tö rek vés in dult meg az ide gen nyelv-ok ta tás
és egyéb, tan fo lyam jel le gû fog lal ko zá sok óvo dai be ve ze -
té se te rü le tén.

Cé lok és ten ni va lók

1) Ma rad jon az óvo da a köz ne ve lé si rend szer meg ha tá ro -
zó, kor sze rû, a nem zet stra té gi ai cé lo kat szol gá ló, a há rom -
éves kort be töl tött kis gyer me kek egész sé ges tes ti, lel ki,
szel le mi fej lõ dé sét szak sze rû en se gí tõ, min den ki szá má ra
el ér he tõ ele me!

2) Az óvo dák in téz mény rend sze rét fenn kell tar ta ni, il -
le tõ leg erõ sí te ni, mert né pes ség-meg tar tó és -növelõ sze re -
pük van. Min den te le pü lé sen, ahol óvo dás ko rú kis gyer -
me kek él nek, és ahol er re a szü lõk igényt tar ta nak, biz to -
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sí ta ni kell az óvo dai el lá tást. A rend sze res kül sõ szak mai
kont roll mel lett a pe da gó gi ai mun ka mi nõ sé gét a szak ta -
nács adói há ló zat erõ sí té sé vel kell biz to sí ta ni.

3) Az in téz mé nyek pe da gó gi ai mun ká já nak és inf rast -
ruk tú rá já nak egy ide jû fej lesz té se mel lett el kell ér ni, hogy
min den kis gyer mek in gye nes óvo dai ne ve lés ben (és ét kez -
te tés ben) ré sze sül jön. Ez ál tal né mi leg csök ken te ni le het ne
a csa lá di ne ve lés el ha nya go lá sa mi at ti fej lõ dés be li le ma ra -
dá so kat.

4) Meg kell szer vez ni az óvo dai pe da gó gi ai mun ka kül -
sõ szak mai el len õr zé sé nek és ér té ke lé sé nek rend szer szin tû
mû kö dé sét.

5) Egy ér tel mû jog sza bál  lyal meg kell szün tet ni a pe da -
gó gi a i lag ká ros fog lal ko zá si for má kat (pél dá ul az élet kor -
nak nem meg fe le lõ ide gen nyel vi, szá mí tás tech ni kai órá -
kat) és fi ze tõ tan fo lya mo kat.

6) Sza bá lyoz ni szük sé ges a kö te le zõ esz kö zök és fel sze -
re lé sek jegy zé két, a szak ta nács adást és a szak mai el len õr -
zést.

IV. ÁL TA LÁ NOS IS KO LAXVII

Hely zet képXVIII

Az al só ta go za tok a köz ne ve lé si rend szer ke vés sé prob le -
ma ti kus in téz mény egy sé gei: jó ha tás fo kon töl tik be alap -
funk ci ó ju kat, az ele mi kész sé gek ki ala kí tá sát, amit mé ré -
sek is iga zol nak. Tár sa dal mi meg íté lé sük jó, ma ga sabb a
nem ál la mi a ké.

A gyógy pe da gó gi ai ok ta tás ese té ben több a prob lé ma.
Az in teg rált ne ve lés ér tel me zé se ka o ti kus sá vált: a fo gya té -
kos gyer me kek in teg rált ne ve lé sét hi bá san azo no sít ják a
ro ma ta nu lók szeg re gá ci ó já nak meg szün te té sé vel. Az in -
teg rál tan ne velt fo gya té kos gyer me kek ne ve lé sé ben a spe -
ci á lis fej lesz tést és te rá pi át gyak ran az emelt nor ma tí va el -
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le né re sem biz to sít ják, vagy nem gyógy pe da gó gust al kal -
maz nak ezek re a fel ada tok ra. A ta ní tók és ta ná rok kö zül
ke ve sen ké szül tek fel az in teg rált ne ve lé si fel ada tok ra. Az
aka dály men te sí tést tör vény ír ja elõ, de meg va ló sí tá sa a
meg sza bott ha tár idõk höz ké pest el ma radt.

A fel sõ ta go zat az 1945-ben tör tént lét re jöt te óta prob lé -
mák tól ter helt, ame lyek leg in kább há rom te rü le ten je lent -
kez nek: 1) A 10-14 éves kor ban nagy fej lõ dés be li kü lönb -
sé ge ket mu ta tó gye re ke ket uni for mi zált kö ve tel mé nyek elé
ál lít ja, ami nek kö vet kez té ben a leg job bak vis  sza fej lõd nek,
a gyen gébb adott sá gú ak pe dig vég le ge sen le sza kad nak. 2)
A tu do má nyo kat le ké pe zõ tan tár gyak is me ret anya ga túl mé -
re te zett, és nem fe lel meg az élet ko ri sa já tos sá gok nak, ami -
nek ered mé nye kép pen be szû kül az er köl csi ne ve lés re, a
test moz gás ra, a ké pes sé gek fej lesz té sé re és a kész sé gek ta -
ní tá sá ra for dít ha tó idõ. 3) A fel sõ ta go zat nak sem a kez de -
ti év ti ze dek ben, sem az utób bi tíz év ben nem si ke rült meg -
ol da nia a tel jes kö rû sza kos el lá tást. Ez utób bi a gyer mek -
lét szám csök ke né sé vel és a he ti kö te le zõ óra szám egy ide jû
csök ken té sé vel áll szo ros ös  sze füg gés ben.

Év rõl év re nö vek szik az egy há zi is ko lák irán ti igény.
A jo gi sza bá lyo zás egy fe lõl túl mé re te zett, más fe lõl hi á -

nyos. A túl sza bá lyo zás a szak mai kér dé sek ben (osz tá lyo -
zás, buk ta tás), a mû kö dés elõ írá sa i ban (az is ko lák sza bály -
za tok tu cat ja it ké szí tik az utób bi évek ben) és a jo gok nak a
kö te les sé gek kel szem ben meg nyil vá nu ló túl sú lyá ban je -
lent ke zik.

A gyógy pe da gó gi á ra vo nat ko zó an vi szont az alap ve tõ
nor mák meg ha tá ro zá sa hi á nyos. A tör vény pél dá ul egy be -
mos sa a fo gya té kos ság ból és a hát rá nyos szo ci á lis hely zet -
bõl szár ma zó sa já tos ne ve lé si igényt; nem ha tá roz za meg
egy ér tel mû en a gyógy pe da gó gus al kal ma zá sá nak szük sé -
ges sé gét az in teg rált ne ve lés ese te i ben; nem kész te ti az
ön kor mány za to kat a ko rai fej lesz tés biz to sí tá sá ra, stb. A fi -
nan szí ro zás egyik in téz mény rész ben vagy szek tor ban sem
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elég sé ges. A ta nu lás ban aka dá lyo zott gyer me ke ket ok ta tó
ál ta lá nos is ko lai ta go za tok több sé ge ös  sze vont ta nu ló cso -
por to kat mû köd tet, ál ta lá ban na gyon rossz tár gyi és sze -
mé lyi fel té te lek kel. Ezek tény le ges hely ze té rõl csak rész le -
ges sta tisz ti kai adat gyûj tés tör té nik.

Az in téz mény rend szer – az épü le tek szá mát te kint ve -
or szá gos mé re tek ben meg fe le lõ, sõt, meg is ha lad ja a
gyer mek lét szám ál tal meg ha tá roz ha tó igé nye ket. Ám sze -
mé lyi ál lo má nyá nak men tá lis kész le tét te kint ve – ta pasz -
ta la tok sze rint – el avult, túl élés re be ren dez ke dett. A szü -
lõk sza bad is ko la vá lasz tá si jo ga a ki sebb te le pü lé se ken
csak kor lá to zot tan ér vé nye sül.XIX Az utób bi évek ben vég -
re haj tott is ko la-ös  sze vo ná sok vagy -bezárások to vább
ront ják a sza bad is ko la vá lasz tás és a kis te le pü lé se ken la -
kók esé lye it. A ko rai fej lesz tést nyúj tó (gyógy pe da gó gi ai)
in téz mé nyek há ló za ta még nem tel jes kö rû. Az egy sé ges
gyógy pe da gó gi ai mód szer ta ni köz pon tok ki ala kí tá sa meg -
kez dõ dött. Nem elég sé ges a szak ta nács adói há ló zat, és
tel jes mér ték ben hi ány zik a kül sõ szak mai el len õr zés és
ér té ke lés in téz mé nyes rend sze re.

Az ál ta lá nos is ko la, ezen be lül is el sõ sor ban az al só ta -
go zat je len tõs kö zös ség meg tar tó erõ. Pe da gó gi ai mun ká já -
nak ered mé nye jó, amely tényt a tíz éve sek kö ré ben vég -
zett ol va sás-meg ér té si mé ré sek egy ér tel mû en bi zo nyí ta -
nak. A fel sõ ta go zat pe da gó gi ai kul tú rá ját a pol gá ri is ko lák
jól meg ala poz ták az el múlt év szá zad de re kán. Má ra ez a
ha gyo mány mo za i kok ra hul lott szét.

A gyógy pe da gó gi ai ok ta tás gaz dag ha gyo má nyok kal
ren del ke zik, ame lyek el mé le ti leg jól meg ala poz ták a gya -
kor la tot. A fo gya té kos ság ból kö vet ke zõ sa já tos ne ve lé si
igény meg ál la pí tá sa gaz dag di ag nosz ti kai esz köz tár ral, jól
fel ké szült szak em be rek kel tör té nik. A fi nan szí ro zás min dig
alat ta ma radt a szük sé ges nek: több nyi re csak a mû kö dést
tet te le he tõ vé, a fej lesz tést, az in no vá ci ó kat, meg úju lást
ho zó kí sér le te ket nem.
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A jog sza bály ok meg al ko tá sá ban az ál ta lá nos is ko lai pe -
da gó gu sok so ha sem tud tak ér dem ben részt ven ni, míg a
gyógy pe da gó gia kép vi se lõi erõs szak mai ér dek ér vé nye sí tõ
ké pes sé gü ket ha té ko nyan ki tud ták hasz nál ni.

A 2002-tõl kö ve tett ok ta tás po li ti ka fel kí ván ja la zí ta ni
az al só- és a fel sõ ta go zat kö zöt ti ha tár vo na lat, ami pe da -
gó gi ai szem pont ból he lyes tö rek vés. Ám a meg ol dá si mó -
dot, hogy ti. ki tol ni tö rek szik az al só ta go zat ha tá rát a ha -
to dik is ko lás év vé gé re, már sem mi fé le szak mai érv sem
in do kol ja.

Nö vek szik a fo gya té kos gyer me kek arány szá ma, kü lö nö -
sen az in teg rált ne ve lés ben ré sze sü lõ ké. Egy re több nem
fo gya té kos, de ta nu lá si ne héz sé gek kel küz dõ gyer mek je -
le nik meg az is ko lák ban.

A gyer mek lét szám ge ne rá lis csök ke né se is ko la-meg -
szün te té sek hez ve zet. E pusz tán gaz da sá gi meg fon to lás ból
vég re haj tott át szer ve zé sek, ame lye ket a kis tér sé gi tár su lá -
sok ked vez mé nye zé sé vel fel gyor sít a ha ta lom, nem tá -
masz kod nak sem szak mai pe da gó gi ai, sem nem ze ti ér vek -
re és ér de kek re.

A fej kvó ta ala pú fi nan szí ro zás és a gyer mek lét szám
csök ke né se nem csak is ko la be zá rá so kat ered mé nyez, ha -
nem gyak ran elv te len, szak ma i lag in do ko lat lan vagy ká ros
pe da gó gi ai és igaz ga tá si el já rá sok ra kész te ti az is ko lá kat,
ame lyek pe da gó gi ai prog ram juk di vat öt le te i vel és olya kor
amo rá lis mar ke ting gel igye kez nek meg sze rez ni a túl élé sü -
ket biz to sí tó be irat ko zott gyer mek lét szá mot.

A fel sõ ta go za tok bi zony ta lan hely zet be ke rül tek: „alul -
ról” az al só ta go zat 6. év re tör té nõ fel jö ve te le, „fe lül rõl” a
hat- és nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok lé te fe nye ge ti õket.
Mind azo nál tal ke vés je lét lát ni an nak, hogy e fe nye ge tett
hely zet bõl meg vál to zott pe da gó gi ai kul tú rá val, mód szer ta -
ni és tan ter vi újí tá sok kal, a dif fe ren ci ált pe da gó gia ha té ko -
nyabb al kal ma zá sá val pró bál ná nak ki lá bal ni. Ahol még is
ezt te szik, a szü lõk ki tar ta nak a fel sõ ta go zat mel lett, és
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nem vi szik el on nan gye re kü ket az ötö dik vagy a he te dik
osz tály ban.

Cé lok és ten ni va lók

1) Meg ke rül he tet len, hogy nö ve ked jék az ál ta lá nos is ko lai
ta ní tók, ta ná rok és a gyógy pe da gó gus ok anya gi, er köl csi
meg be csült sé ge, hogy a tár sa dal mi hi e rar chi á ban el fog lal -
has sák az õket meg il le tõ, ér tel mi sé gi nek ki já ró he lyet.

2) Min den olyan te le pü lé sen, ahol al só ta go za tos ko rú
gyer me kek él nek és a te le pü lés pol gá rai ezt igény lik, mû -
köd jék az al só ta go zat.

3) Min den gyer mek va ló ban olyan in téz mény ben ta -
nul has son, amely a ké pes sé ge i nek és a tö rek vé se i nek
egy aránt meg fe lel, és biz to sít ja sze mé lyi sé gé nek op ti má -
lis fej lõ dé sét.

4) A gyer mek lét szám-csök ke nés mi at ti el ke rül he tet len
struk tu rá lis vál to zá so kat min den kor szak mai (szak ér tõi)
vé le mény nek kell alá tá masz ta nia, és a dön tést re gi o ná lis
szin ten kell jó vá hagy ni.

5) Ha va la mely ön kor mány zat nem tud ja vagy nem akar -
ja az is ko lá ját fenn tar ta ni, a fenn tar tást az ál lam át ve he ti.

6) A fel sõ ta go za tot meg kell õriz ni, mi nõ sé gi leg meg
kell erõ sí te ni. En nek ér de ké ben a hat- és a nyolc osz tá lyos
gim ná zi u mok mû kö dé sét szi go rú szak mai kri té ri um rend -
szer alap ján kell új ra sza bá lyoz ni.

7) A pe da gó gus kép zés ben a je löl te ket fel kell ké szí te ni
a mai (és a hol na pi) kö rül mé nyek kö zöt ti szak mai helyt ál -
lás ra.

8) Az in teg rált ne ve lés ará nyát fo gya té kos sá gi cso por -
ton ként el té rõ mér ték ben kell nö vel ni, fi gye lem be vé ve a
gyer mek ér de ke it és a szü lõk is ko la vá lasz tá si jo gát.

9) A ha gyo má nyos (kon ti nen tá lis) pe da gó gi ai gya kor lat
mel lett jo gi lag sza bá lyo zott ke re tek kö zött en ge dé lyez ni és
tá mo gat ni kell min den olyan al ter na tí vát, amely a gyer me -
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kek egész sé ges fej lõ dé sét ga ran tált mó don biz to sít ja, és
amely re ele gen dõ szü lõi igény van.

V. KÖ ZÉP IS KO LA

Hely zet képXX

Eb be a ka te gó ri á ba az érett sé git adó kö zép fo kú in téz mé -
nye ket so rol juk, így a gim ná zi u mo kat és a szak kö zép is ko -
lá kat. Az elõb bi négy-, hat- és nyolc év fo lya mos szer ke zet -
ben is meg ta lál ha tó. A négy osz tá lyos for ma az ún. nul la -
dik év – egy elõ re csak né hány száz osz tályt érin tõ – be ve -
ze té sé vel 2004-tõl ki bõ vült öt osz tá lyos ra. Kü lön ka te gó ri át
ké pez nek a két ta ní tá si nyel vû kö zép is ko lák, ame lyek
négy- és öt osz tá lyos szer ke zet ben egy aránt meg ta lál ha tók.

A szak kö zép is ko la szak mai jel le ge el tû nõ ben van: csak
a 11-12. év fo lya mon meg je le nõ szak mai ala po zó tan tár -
gyak ban je le nik meg. A szak kép zés a 13-14. év re to ló dott
ki a tör vény 1999-ben tör tént mó do sí tá sát kö ve tõ en.

A kö zép is ko lák ra az el bi zony ta la no dás, az út ke re sés és
az át me ne ti ség jel lem zõ mind a bel sõ vi lá guk ban, mint a
tár sa dal mi kör nye ze tük at ti tûd jé ben. A tar tós bi zony ta lan -
sá got fo koz ta a 2005-ben be ve ze tett érett sé gi re form. Nö -
vek szik az egy há zi, az ala pít vá nyi és ma gán is ko lák iránt
meg mu tat ko zó igény.

Az ér vé nyes köz ok ta tá si tör vény má ra szin te ke zel he tet -
len né vált a nem kö vet he tõ mó do sí tá sok mi att. Az érett sé -
gi jo gi sza bá lyo zá sa rész let kér dé sek ben bü rok ra ti kus, elõ -
írá sa it a túl sza bá lyo zott ság mi att mind ne he zebb be tar ta ni.
A jog sza bály ok az irá nyí tás ré szé rõl alap ve tõ bi zal mat lan -
sá got tük röz nek. A tar tal mi sza bá lyo zás vol ta kép pen meg -
szû nõ ben van.

Az éves költ ség ve té si tör vé nyek nem biz to sít ják az in téz -
mé nyek op ti má lis mû kö dé sét sem; a fej lesz tés re egy ál ta lán
nem nyúj ta nak le he tõ sé get. A fej kvó tás fi nan szí ro zás nem
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al kal mas ar ra, hogy a kö zép is ko lák kö zöt ti – más fe lõl jog -
gal el várt – pro fil be li kü lönb sé ge ket ke zel je. A fenn tar tók
mil li ós nagy ság ren dû be vé tel meg szer zé sé re kö te le zik a
kö zép is ko lá kat, ame lyet azok csak a tan ter mek és esz kö -
zök arány ta lan amor ti zá lá sa ré vén tud nak elõ te rem te ni
(pót lá suk ra megint csak nincs fe de zet), és az így szer zett
ös  sze ge ket le von ják a költ ség ve té si tá mo ga tás ból. A pá lyá -
za tok és a be vé te lek meg szer zé se ko moly erõ ket köt nek le
anél kül, hogy a pe da gó gi ai hasz nuk lát ha tó vol na.

Az in téz mé nyek szá ma, be fo ga dó ké pes sé ge és pro fil kí -
ná la ta or szá gos mé re tek ben meg fe lel, sõt, meg ha lad ja az
igé nye ket. Re gi o ná lis ös  sze ha son lí tás ban egye net len sé gek
mu tat koz nak. A kö zép is ko lai fé rõ he lyek szá ma évek óta so -
kez res nagy ság rend ben meg ha lad ja a je lent ke zõk szá mát.

A kor osz tály ból a leg több ta nu ló szak kö zép is ko lá ba jár.

In téz mény rend szer, is ko la szer ke zet

Az utób bi év ti zed ben az ok ta tás ügy ben a leg he ve sebb in -
du la to kat a meg nyug ta tó an má ig sem ren de zett is ko la szer -
ke ze ti di lem mák vál tot ták ki.

Alap el ve ink sze rint jó is ko la szer ke zet nek az olyat te -
kint het jük, amely egy aránt ké pes meg fe lel ni az egy sé ges -
ség és a sok szí nû ség kö ve tel mé nye i nek. Amely kel lõ kép -
pen nyi tott, ru gal mas, meg en ge di, hogy ki-ki meg ta lál ja a
ne ki leg in kább meg fe le lõ is ko la tí pust, de zsák ut cás meg -
ol dá so kat sem ered mé nyez, jól át lát ha tó és ki szá mít ha tó.
Amely nem kény sze rí ti túl ko rai vá lasz tás ra a gyer me ke -
ket, de nem is tart ja erõ szak kal együtt õket, ha fej lõ dé sük
el té rõ uta kat kö ve tel ne szá muk ra. Ezek a kí vá nal mak
gyak ran ne he zen egyez tet he tõk ös  sze. Ha egy sze rû vol na
a meg ol dás, va ló szí nû leg azo nos is ko la szer ke ze ti mo del le -
ket ta lál nánk a fej lett vi lág or szá ga i ban. Hogy ez nem így
van, hogy – ha akár csak Eu ró pa or szá ga it néz zük – egy -
más tól nagy mér ték ben kü lön bö zõ is ko la rend sze re ket lá -
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tunk, az azt mu tat ja, hogy nem lé te zik egyet len, min den -
hol tö ké le tes meg ol dás. Min den or szág a sa ját tra dí ci ó it és
meg ol dá sa it kö vet ve, szu ve rén mó don ala kít ja ok ta tá si
rend sze rét, ame lyet az Eu ró pai Unió is tisz te let ben tart. Az
is ko la szer ke ze ti át ala kí tást nem zet kö zi pél dák ra hi vat koz -
va te hát nem le het meg in do kol ni.

Az is ko la szer ke zet hez el vá laszt ha tat la nul hoz zá tar to zik
az át jár ha tó ság so kat em le ge tett kér dé se. Az át jár ha tó ság
azt je len ti, hogy egy gyer mek úgy szól ván prob lé ma men te -
sen és meg ál lás, év is mét lé sek nél kül foly tat has sa meg kez -
dett ta nul má nya it ak kor is, ha idõ köz ben má sik te le pü lés -
re köl tö zik, vagy má sik is ko lá ba irat ko zik. Van nak, akik
úgy gon dol ják, hogy az át jár ha tó ság hoz az kell, hogy min -
den is ko lá ban mi nél hos  szabb ide ig azo nos tan ter vek sze -
rint ta nít sa nak. Kön  nyen be lát ha tó, hogy ez eset ben le kel -
le ne mon da nunk a sok szí nû is ko la rend szer és a szak ma i -
lag au to nóm is ko la esz mé nyé rõl. Hogy még sem kell, ar ra
az a ma gya rá zat, hogy az át jár ha tó ság nem szo ro san vett
is ko la szer ke ze ti, ha nem sok kal in kább pe da gó gi ai kér dés,
amely kö te le zõ ér vé nyû, ám la za tan ter vi sza bá lyo zás mel -
lett ki vá ló an mû kö dik. Élet utak ez rei bi zo nyít ják, hogy el -
té rõ tan ter vek sze rint ta ní tó is ko lák ese tén is zök ke nõ men -
tes az is ko la vál tás, ha mind a kül dõ, mind a fo ga dó is ko -
la – a szü lõk kel együtt mû köd ve – kel lõ se gít sé get nyúj tott
a gyer mek nek az át ál lás ban, az eset le ges hi á nyok pót lá sá -
ban, és mind ezt tü re lem mel ki vár ta. Ezt a se gí tés re kon -
cent rá ló pe da gó gi ai at ti tû döt tart juk erõ sí ten dõ nek az át -
jár ha tó ság meg te rem té se ér de ké ben.

A két vi lág há bo rú közöt ti is ko la rend szer – az ak ko ri
idõk nek meg fe le lõ mó don – kel lõ en nyi tott és ru gal mas
volt. A kü lön bö ze ti vizs gák rend sze ré vel az át jár ha tó sá -
got is rend szer szin ten biz to sí tot ta. Az az is ko la szer ke zet
pe dig, amely a rend szer vál to zást meg elõz ve, majd kö vet -
ve – a ha zai ne ve lés tör té net ben egye dül ál ló mó don –
alul ról szer ve zõd ve ala kult ki és szi lár dult meg má ra, lé -
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nye gé ben ugyan csak meg fe lel az egy sé ges ség és ru gal -
mas ság kri té ri u má nak.

A kom mu nis ta év ti ze dek uni for mi zált 8+4-es is ko la szer -
ke ze tét spon tán mó don meg bon tot ta az el sõ nyolc osz tá -
lyos gim ná zi um lét re jöt te 1989-ben, majd ezt kö ve tõ en a
töb bié. 1991-ben a hat osz tá lyos szer ke zet is meg je lent.
Ezek az ún. szer ke zet vál tó is ko lák az zal a cél lal szer ve zõd -
tek, hogy ti zen négy éves kor nál ko ráb ban kí nál ja nak az át -
la gos ból ki lé pé si le he tõ sé get a szel le mi ek ben te het sé get
mu ta tó gyer me kek ré szé re. Meg ma rad tak emel lett a négy
év fo lya mos gim ná zi u mok is. Így ki ala kult egy olyan is ko -
la szer ke zet, amely kel lõ ru gal mas ság gal tud al kal maz kod -
ni a gyer me kek kü lön bö zõ élet kor ban be kö vet ke zõ szel -
le mi éré sé hez: az az tíz-, ti zen két- és ti zen négy éves kor ban
egy aránt utat biz to sít az ér tel mi sé gi pá lyák ra elõ ké szí tõ
gim ná zi u mok fe lé. 

A szak kép zõ in téz mé nyek szer ke ze tét fe lül rõl irá -
nyít va vál toz tat ták meg. En nek ér tel mé ben a szak is ko -
lák ban a ko ráb bi ti zen négy éves kor ról ti zen hat ra to ló -
dott ki a tény le ges szak ma vá lasz tás, a szak kö zép is ko lák
pe dig ti zen nyolc éves kor ra tet ték a szak ma ta nu lás
meg kez dé sét. Ez ál tal a gim ná zi u mok és a szak kö zép is -
ko lák kö zöt ti tar tal mi kü lönb sé gek to vább csök ken tek.
Az egy sé ges érett sé gi pe dig mind két is ko la tí pus ban
vég zet tek szá má ra egy aránt út le ve let je lent a fel sõ ok ta -
tás fe lé. A szak kö zép is ko lák ere de ti szak mai tar tal ma
vol ta kép pen ki üre se dett.

Így jel le mez het jük nap ja ink is ko la szer ke ze tét, amely nek
meg erõ sí té sét és to váb bi gya ra pí tá sát alap ve tõ ok ta tás po li -
ti kai cél nak te kint jük. Mi vel hogy – a szük sé ges ru gal mas -
sá gán és sok szí nû sé gén túl – egy aránt meg fe lel a ha gyo -
má nyos há rom szor né gyes ta go ló dá sú is ko la rend sze rünk -
nek, pe da gó gu sa ink kép zett sé gé nek, az épü let ál lo mány -
nak és a pe da gó gus kép zés in téz mény rend sze ré nek.

Évek óta meg fi gyel he tõ ten den cia az érett sé git adó kö -
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zép is ko lák ba je lent ke zõk szá má nak nö ve ke dé se. Az utób bi
3-5 év ben ezen be lül mér sé kel ten nö vek szik a gim ná zi u -
mok, és csök ken a szak kö zép is ko lák irán ti ke res let. Az elõ -
re jel zé sek sze rint a nö ve ke dés to vább fog tar ta ni, nap ja ink -
ra már a kor osz tály több mint 70%-a jut el az érett sé gi ig. Az
el tö me ge se dés sel együtt já ró szük ség sze rû ál ta lá nos szín vo -
nal esést az in téz mé nyek pro fil já nak egy ér tel mû, a szü lõk és
a gye re kek szá má ra vi lá gos meg ha tá ro zá sá val le het ne meg -
ol da ni. A gaz da ság igé nye it kö vet ve bi zo nyos szak mák ban
szük sé ges nek lát juk tech ni ku mok új ra szer ve zé sét.

Ez zel ép pen el len té tes fo lya ma tok zaj la nak le az ok ta -
tás po li ti ka szán dé kai sze rint: a szak ma vá lasz tás mind ké -
sõbb re tör té nõ ha lasz tá sa ér de ké ben egy sé ge sül nek a kö -
zép is ko lák. Mi köz ben bi zo nyos szak mák ép pen a ko ráb -
bi (14 vagy 16 éves ko ri) pá lya vá lasz tást igény lik. A ten -
den ci á já ban egy sé ge sü lõ is ko la szer ke zet egy részt le fe lé
ni vel lál, te hát nem fe lel meg a mi nõ ség kö ve tel mé nyé -
nek. Más részt el lent mond a mun ka erõ-pi ac jo gos el vá rá -
sa i nak is.

A kö zép is ko lák nem hi va ta los rang so rá ban hely cse rék
tör tén tek: több egy há zi és nyolc- vagy hat osz tá lyos, va la -
mint vi dé ki nagy vá ro si gim ná zi um tört az él re, mi köz ben
sok fõ vá ro si és kis vá ro si vis  sza esett.

A 2002 után meg nyil vá nu ló ok ta tás po li ti ka szán dé ka
sze rint meg akar ja szün tet ni az egy sé ges nem ze ti mû velt -
ség kö te le zõ ér vé nyû elõ írá sát.

Ne ga tív ten den ci ák ész lel he tõk a jog al ko tás és a fi nan -
szí ro zás te rü le tén is: túl sza bá lyo zott ság, min dig kés ve
meg  je le nõ jog sza bály ok, ter vez he tet len ség, alul fi nan szí ro -
zott ság. Ge ne rá lis, az az nem csak a kö zép is ko lák ban, és
nem csak a ne ve lés ügy ben ér vé nye sü lõ ne ga tív ten den cia:
mi nél ke ve sebb a pénz, an nál na gyobb ap pa rá tus ra van
szük ség az egy re bo nyo lul tabb pénz ügyi jog sza bály ok nak
va ló meg fe le lés biz to sí tá sá ra és el len õr zé sé re, ami vi szont
még több pénz be ke rül, mint an nak elõt te.
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A gim ná zi u mi kép zés a leg ér té ke sebb ha zai ha gyo -
má nya ink kö zé tar to zik. En nek má ig él az em lé ke, és
hú zó erõt ké pez azok ban az in téz mé nyek ben, ahol igé -
nyes a ta ná ri kar és a ve ze tõ ség. A gim ná zi u mok ha gyo -
má nyo san ér tel mi ség-elõ kép zõ in téz mény ként ér tel me -
zik ma gu kat. Elit mi vol tu kat már rég nem a szár ma zás
sze rin ti elõ jog ok, ha nem a te het ség, a tu dás vágy és a ta -
nu lók szor gal ma je len ti. Ezek olyan ér té kek, ame lye ket
egy fel fe lé tö rek võ or szág nak min de nek fe lett tá mo gat -
ni kel le ne. Az ok ta tás po li ti ká ban nem lá tunk ilyen irá -
nyú szán dé kot.

A szak kö zép is ko lák ez zel szem ben mind ös  sze né hány
év ti ze des múlt ra te kin te nek vis  sza. Má ra a szak kö zép is ko -
la el ne ve zés nek ke vés in do ka ma radt, lé vén, hogy a szak -
mai kép zés az érett sé gi utá ni év fo lyam ok ra to ló dott ki, a
tény le ges kö zép is ko lai év fo lyam okon pe dig a tel jes ta ní tá -
si idõ nek több mint 80%-ában ál ta lá nos mû ve lés, az az köz -
is me re ti tan tár gyak ta nu lá sa fo lyik.

Cé lok és ten ni va lók

1) Vál ja nak a kö zép is ko lák és ta ná ra ik is mét te kin té lyes,
köz tisz te let nek ör ven dõ, ma gas szak mai au to ri tás sal ren -
del ke zõ in téz mé nyek ké, il le tõ leg sze mé lyek ké.

2) Emel ked jék az érett sé git adó kö zép is ko lák ba já ró ta -
nu lók szá ma, de a nö ve ke dést mi nõ sé gi fej lõ dés, leg alább -
is szin ten tar tás kí sér je.

3) A szak kö zép is ko lák ban kap jon na gyobb te ret a szak -
mai elõ kép zés; vál jék le he tõ vé több szak má val tör té nõ
elõ ze tes is mer ke dés.

4) Azok ban a szak mák ban, ahol er re meg ala po zott
igény van, le gyen le he tõ ség a ma gas szin tû szak ma ta nu lás
ma i nál ko ráb bi meg kez dé sé re.

5) A kö zép fok „át jár ha tó sá gá nak” jo gát és le he tõ sé gét
biz to sít sa jog sza bály, ugyan ak kor bíz za a min den ko ri igaz -
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ga tók dön té sé re az át vé tel kri té ri u ma i nak egye di el bí rá lást
és az er rõl ho zott dön tést. Te gye to váb bá a fo ga dó is ko lák
ta ná ri ka rá nak kö te les sé gé vé az át lé pé sek si ke ré nek pe da -
gó gi ai esz kö zök kel tör té nõ se gí té sét.

6) Az elit gim ná zi u mok õriz zék a ha gyo má nyo kat! De
fe lel je nek meg jól de fi ni ált mi nõ sé gi kri té ri u mok nak.

7) A hat- és nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok szá má nak
gya ra po dá sa nem cél. Mi u tán ezek nek az is ko lák nak ki -
tün te tett fel ada tuk a ko rai te het ség gon do zás, in do kolt,
hogy az oda já ró gye re kek szá ma or szá gos át lag ban ne ha -
lad ja meg az adott kor osz tály ki emel ke dõ te het sé ge se i nek
arány szá mát. Mai szer ke ze tü ket csak szi go rú mi nõ sé gi kri -
té ri u mok sze rint és szak mai kont roll mel lett tart has sák
fenn a hat- és nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok.

8) Kis vá ros ok ban a hat osz tá lyos gim ná zi u mok mû köd -
tes se nek kol lé gi u mot, a nyolc osz tá lyos gim ná zi um a nagy -
vá ros ok ra le gyen jel lem zõ.

9) Az Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram mel lett más
pro jek te ket kell in dí ta ni a hát rá nyos hely ze tû te het sé ges, ki -
tün te tet ten a ro ma di á kok ta nul má nya i nak biz to sí tá sá ra.

10) Jog sza bál  lyal meg kell ha tá roz ni a kö zép fo kon ki -
ala kult is ko la tí pu sok el té rõ sa já tos sá ga it, és az ezek nek va -
ló meg fe le lést kül sõ szak ér tõi vizs gá la tok kal (akkreditá-
ciós el já rás sal) el len õriz ni és biz to sí ta ni.

11) A pe da gó gus élet pá lya-mo del lel és a kül sõ szak mai
el len õr zés-ér té ke lés rend sze ré nek ki ala kí tá sá val össz hang -
ban ki kell dol goz ni és kí sér le ti jel leg gel be in dí ta ni a mi -
nõ ség ala pú bé re zés és fi nan szí ro zás rend jét a kö zép is ko -
lák ban.

12) Moz gal mat kell in dí ta ni a kö zép is ko lai szak kö rök,
ön kép zõ kö rök, di ák-ön kor mány zat ok, sport kö rök, tá bo -
rok, szo ci á lis mun kát vég zõ cso por tok, stb. ér ték te rem tõ
mun ká já nak fel len dí té sé re. Az anya gi erõ for rás ok a pro -
tek ci o nis ta ál la mi sze rep vá lasz tás és a vál lal ko zói szfé ra
be vo ná sá val te remt he tõk elõ.
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VI. SZAK KÉP ZÉS

Hely zet képXXI

A szak kép zés – an nak el le né re, hogy szak ma po li ti kai, tár -
sa dal mi el is mert sé ge im már tar tó san ala csony – to vább ra is
meg ha tá ro zó és fon tos sze re pet tölt be köz ne ve lé si rend -
sze rünk ben.

Míg a rend szer vál tást meg elõ zõ év ti ze dek ben a pá lya -
vá lasz tó kor osz tály ok te kin té lyes há nya da dön tött a kö -
zép fo kú szak ké pe sí tés (mint vég cél) meg szer zé se mel lett,
és ke re set tek vol tak az ipa ri szak mák, ad dig ma a fi a ta lok
több sé ge az érett sé git adó szak kö zép is ko lá ba irat ko zik be
szí ve seb ben, és az érett sé git nem adó, úgy ne ve zett szak is -
ko lai kép zés be szin te csak a gim ná zi um ba, szak kö zép is -
ko lá ba be jut ni nem tu dók men nek.

A szak kö zép is ko lák ba je lent ke zõ fi a ta lok cél ja az érett -
sé gi meg szer zé se, azért, hogy azt kö ve tõ en to vább ta nul -
has sa nak a fel sõ ok ta tás ban, vagy fel sõ fo kú (érett sé gi hez
kö tött) szak mai vég zett sé get sze rez ze nek.

Így a je lent ke zõk szán dé ka a ko ráb bi hoz ké pest me rõ ben
más fel ada tot je lent a két is ko la tí pus (a szak kö zép is ko la és a
szak is ko la) szá má ra, és ez más fé le sza bá lyo zást is igé nyel.

Az utób bi évek kor osz tá lya i ban fo lya ma to san nö vek võ
arányt mu tat az olyan fi a ta lok nak a kö re, akik nek a tan kö -
te le zett sé gi kor be töl té se kor a szak is ko lai kép zés be va ló
be kap cso ló dás, a szak ké pe sí tés meg szer zé se je lent he ti a
tár sa dal mi in teg rá ci ót, a fel zár kó zás le he tõ sé gét.

A spe ci á lis szak is ko lák szer ve ze ti, mû kö dé si fel tét ele i -
nek ja ví tá sa, a kép zés tar tal má nak kor sze rû sí té se, a mun -
ka erõ-pi a ci igé nyek hez va ló hoz zá iga zí tá sa se gít he ti a fo -
gya té kos sá guk mi att kü lön gon dos ko dást igény lõ fi a ta lok
tár sa dal mi in teg rá ci ó ját.

Ha a szak kép zé si struk tú ra, a jog sza bá lyi kör nye zet és
a kép zé si tar ta lom hár ma sá nak te kin te té ben vizs gál juk
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meg az is ko la rend sze rû szak kép zé sün ket, meg ál la pít hat -
juk, hogy azok egyi ke sem fe lel meg sem a tár sa dal mi,
sem a gaz da sá gi, sem a nem ze ti ér té ke ink meg õr zé sé bõl
ere dõ el vá rá sok nak. Va gyis a szak kép zés új ra válságközeli
hely zet be ju tott.

A 2002-ben ho zott in téz ke dés, amely sze rint a fel nõtt -
kép zés – mint a köz- és a fel sõ ok ta tás tól, to váb bá az is ko -
la rend sze rû szak kép zés tõl füg get len „ága zat” – más mi -
nisz té ri um irá nyí tá sa alá ke rült – anél kül, hogy rész le te i -
ben tisz táz ták vol na az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ki adá sá -
nak, tar tal mi kor sze rû sí té sé nek mind az is ko la rend sze rû,
mind a fel nõtt kép zés ben foly ta tott szak kép zés szem pont -
já ból meg nyug ta tó sor sát –, to vább ron tot ta hely ze tét.

A rend szer vál tást kö ve tõ en, a szo ci a lis ta üze mek ben le -
võ tan mû he lyi ka pa ci tá sok meg szû né se kor vál ság ba ke rült
a ma gyar szak kép zés. Az 1990-es évek ele jén nagy ará nyú
tar ta lom kor sze rû sí tés in dult meg, és 1993-ban el ké szült a
szak kép zés mû kö dé si fel tét ele it meg ha tá ro zó jog sza bály -
cso mag. En nek fon tos ré sze az Or szá gos Kép zé si Jegy zék
(OKJ), amely az el sõ ki adá sa kor meg fe le lõ volt, de a ké -
sõbb szük sé ges tar tal mi, alap ve tõ kon cep ci ót is érin tõ kor -
sze rû sí té sé re nem ke rült sor. Nem tör tént meg az is ko la -
rend sze rû „kép zé si” szak mák és a fel nõtt kép zé si szak mai
prog ra mok kü lön vá lasz tá sa. Nem va ló sult meg a kép zé si
prog ra mok mo du lá ris el ven tör té nõ kö te le zõ és egy sé ges
fel épí té se. Bár több mint tíz éve fon tol gat ja az ép pen ha -
tal mon lé võ kor mány, még sem tör tént meg a szak ké pe sí -
té sek kö ve tel mé nye i nek, tar tal má nak meg ha tá ro zá sá ra vo -
nat ko zó jo go sít vány át adá sa a ka ma rák nak.

A nem meg fe le lõ szak kép zé si rend szer nem ké pes el lát -
ni fel ada tát, ami ab ban fog meg nyil vá nul ni, hogy:

– nö ve ked ni fog az is ko la rend szert szak ké pe sí tés meg -
szer zé se nél kül el ha gyók szá ma;

– a mun ka erõ-pi ac ra ki lé põ szak kép zet tek nem a gaz -
da ság ál tal igé nyelt szak mai tu dás sal, kom pe ten ci ák -
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kal ren del kez nek, így nem tel je sít he tõ az EU-ban
meg kí vánt 70% fe let ti fog lal koz ta tott ság;

– struk tu rá lis za va rok ke let kez nek a mun ka erõ-pi a con a
nem meg fe le lõ szín tû, a nem gya kor lat ori en tált kép -
zés ben részt ve võk nagy szá má ból ere dõ en;

– meg fe le lõ szak ké pe sí tés hi á nyá ban nö vek szik a tar tó -
san mun ka nél kü li ek, a pe ri fé ri á ra sod ró dók szá ma,
egy re nö vel ve a sza ka dé kot a hát rá nyos hely ze tû ré -
te gek és a tár sa da lom egé sze kö zött.

Ezek a ha tá sok együt te sen olyan hely ze tet te rem te nek,
ami egyen súly vesz tést je lent a mun ka erõ-pi a con, és sú lyos
za va ro kat okoz hat nak az el lá tó rend sze rek ben. Tár sa dal mi,
az egyé nek re gya ko rolt ha tá suk is sú lyos kö vet kez mé -
nyek kel jár.

Cé lok és ten ni va lók

1) Le gyen is mét te kin té lye a szak mun kás ok le vél nek. Vál -
jék von zó élet pá lyá vá is mét a hi va tás sal és ala pos tu dás sal
vég zett szak mun ka.

2) Az is ko la rend sze rû szak kép zés, mint a köz ok ta tás ré -
sze, köz ve tít se a tár sa dal mi köz meg egye zés alap ján meg -
ha tá ro zott ér té ke ket a ne ve lés fo lya ma tá ban; te remt sen
esé lye ket a hát rá nyos hely ze tû fi a ta lok fel zár kó zá sá ra; fe -
lel jen meg a fo gya ték kal élõ fi a ta lok spe ci á lis szak mai
kép zé si igé nye i nek.

3) A mun ka vál la lók szá má nak nö ve lé se ér de ké ben az
ed dig ké pe sí tést nem szer zõ ré te ge ket be kell von ni a
szak kép zés be.

4) Je len tõs mér ték ben vál toz tat ni kell a gya kor la ti kép -
zé sen, a 9. és a 10. osz tá lyos tan ter ve ken, a kép zés fi nan -
szí ro zá sán, a gya kor la ti ok ta tók to vább kép zé si, mi nõ sí té si
rend sze rén. Ezen túl le he tõ sé get kell te rem te ni a mun ka -
he lyen tör té nõ kép zé si for mák be ve ze té sé re (az utol só év -
ben ki zá ró la go san), amely eset ben a kép zés ben részt ve võ
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jö ve de lem hez is jut hat. A je len le gi ta nu ló szer zõ dé ses rend -
szer er re nem meg fe le lõ, amit bi zo nyít, hogy évek óta na -
gyon ke vés az ilyen for má ban ta nu lók szá ma.

5) A le en dõ mun ka vál la ló kat fel kell ké szí te ni ar ra,
hogy ja vul jon a mun ka vál la lók és a vál lal ko zá sok al kal -
maz ko dó ké pes sé ge a mun ka erõ-pi a con.

6) Ki kell ala kí ta ni a szak kép zés egy sé ges jog sza bá lyi
hát te rét és irá nyí tá si rend sze rét a köz ok ta tás, szak kép zés,
fel sõ ok ta tás, fel nõtt kép zés és a nem for má lis ta nu lás tel jes
rend sze ré ben.

7) Sta bil, ki szá mít ha tó, át lát ha tó fi nan szí ro zá si rend -
szert kell ki ala kí ta ni, amely be meg fe le lõ szin tû ál la mi ga -
ran ci ák (pe da gó gu sok fi ze té se) és prog ram fi nan szí ro zá si
ele mek épül nek be.

8) Át kell ala kí ta ni a szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga -
kö ve tel mé nye it, to váb bá a szak kép zé si prog ra mok tar tal mi,
fej lesz té si fe le lõs sé gi rend sze rét; meg kell te rem te ni az új
fe le lõs sé gi kö rök sze rin ti mû kö dés szer ve ze ti, fi nan ci á lis
fel tét ele it.

9) Fog lal koz ta tá si jegy zé ket kell ki ad ni, amely ben el kü -
lö nül az is ko la rend szer ben ok tat ha tó kép zé si szak mák és
a fel nõtt kép zé si prog ra mok jegy zé ke.

10) Az új kép zé si jegy zék nek meg fe le lõ en felül kell
vizs gál ni és kor sze rû sí te ni kell a szak is ko lai és szak kö zép -
is ko lai 9. és 10. osz tá lyos tan ter ve ket, s en nek meg fe le lõ -
en kell ala kí ta ni a fi nan szí ro zás rend sze rét.

11) Az Akk re di tált Fel sõ fo kú Szak kép zést mind jo gi,
mind tar tal mi te kin tet ben felül kell vizs gál ni.

12) Kí sér le ti jel leg gel meg kell hir det ni és pá lyá za ti úton
tá mo gat ni kell kü lön bö zõ szak kép zé si in teg rált prog ra mo -
kat a hát rá nyos hely ze tû ek (pél dá ul a ro ma ki sebb ség, a
fo gya ték kal élõk) szá má ra.

13) Meg kell al kot ni az ál lam ál tal el is mert kép zé si
prog ra mok, szak ké pe sí té sek, mun ka kö rök in teg rált rend -
sze rét meg ha tá ro zó jog sza bá lyi hát te rét (ISCO, FEOR, OKJ,
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SEDOC), fo lya ma to san kor sze rû sí te ni kell a kép zé si prog -
ra mok tar tal mát.

VII. A KÖZ NE VE LÉS TAR TAL MI 
SZA BÁ LYO ZÁ SA

Hely zet kép

A ma gyar ok ta tá si rend szer ben a tan ter vek út ján tör té nõ
tar tal mi sza bá lyo zás vált ho nos sá. Ne ve lés tör té ne tünk év -
szá za dai ha gyo má nyo san eh hez a rend szer hez szok tat ták
ta ní tó in kat és ta ná ra in kat. Az 1985-ben meg al ko tott tör -
vény alap ján ki egyen sú lyo zot tá vált a tan ter vi sza bá lyo -
zott ság és a sza bad ság egy más hoz va ló vi szo nya. Meg ma -
radt a sza bá lyo kat köz ve tí tõ köz pon ti tan terv, mi köz ben a
90-es évek el sõ har ma dá ban is ko lák ez rei kap tak en ge -
délyt ki sebb-na gyobb tan ter vi újí tás ra.

Az 1995-ös Nem ze ti alap tan terv

Az 1995-ben – éve ken át tar tó vi ták ered mé nye ként, és ko -
ránt sem szé les szak mai tá mo ga tott ság tól kí sér ve – ki adott
Nem ze ti alap tan terv rossz hely zet fel is me rés re épült. Az is -
ko lák nem vol tak sem fel ké szül ve, sem mo ti vál va a he lyi
tan ter vek meg al ko tá sá ra. Ez, va gyis a NAT be ve ze té se
(imp le men tá ci ó ja) kö rü li ne héz sé gek okoz ták a ve le szem -
ben meg mu tat ko zó el len ál lás ok zö mét. De sok kri ti ka ér -
te még a kö vet ke zõk mi att is:

– Az is me re te ket nem tar tár gyak ba, ha nem mû velt sé -
gi te rü le tek be ren dez te, ami csak pa pí ron va ló sí -
tot ta meg a tan tár gyi in teg rá ci ót, lé vén, hogy az új
tar tal mi struk tú ra nem egye zett a pe da gó gu sok
sza kos vég zett sé gé vel, s azt nem tá masz tot ta alá
tar tal mi vagy szer ke ze ti re form a pe da gó gus kép zés
ol da lá ról.
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– Nem ha tá roz ta meg az egyes mû velt sé gi te rü le tek re
szánt idõt, csak aján lá so kat fo gal ma zott meg: rá bíz ta
az óra ke re tek fel osz tá sát az egyes is ko lák ra, ki szol -
gál tat ván a szak ma i sá got igény lõ dön té se ket a sze -
mé lyes (nem egy szer eg zisz ten ci á lis) ér de kek nek, il -
le tõ leg a la i ku sok nak.

– A mi ni má lis nak hir de tett tan anyag a va ló ság ban túl -
mé re te zett lett. „Az aján lott idõ ke re tek nem tud ták el -
lep lez ni azt a tényt, hogy a mû velt ség te rü le te ket ösz  -
sze te võ tan tár gyak ra for dít ha tó óra ke re tek nem ele -
gen dõ ek a rész le tes kö ve tel mé nyek ben meg je lölt tar -
tal mak ha gyo má nyos el já rá sok kal, mód sze rek kel,
tan esz kö zök kel, szer ve ze ti for mák kal tör té nõ ered -
mé nyes fel dol go zá sá hoz.”

– A NAT bel sõ sza ka szo lá sa (6+4) el lent mon dás ban állt
a ha zai is ko la rend szer ben ki ala kult struk tú rák kal.

– Csak és ki zá ró lag az ál ta lá nos kép zés tar tal mi sza bá -
lyo zá sát tar tot ta szem elõtt: nem fog lal ko zott a szak -
kö zép is ko lák ba és szak is ko lák ba já ró fi a ta lok ál ta lá -
nos mû ve lé sé nek, szak mai elõ ké szí té sé nek sa já tos
tar tal ma i val - ho lott a 14-18 éves kor osz tály több
mint 60%-a ezek ben az is ko la tí pu sok ban ta nul.

– No ha a NAT igye ke zett a mû faj min den lé nye ges új
nem zet kö zi jel lem zõ jét ér vé nye sí te ni, sem a „nem ze -
ti”, sem az „alap”, sem a klas  szi kus ér te lem ben vett
„ha gyo má nyos tan terv” kri té ri u ma i nak nem fe lelt
meg.

A NAT '95-nek po zi tí vu ma ként rög zít het jük, hogy nem
mon dott le a kö zös és kö te le zõ nem ze ti alap mû velt ség mi -
ni má lis kö ré nek (a tan anyag nak) a ki je lö lé sé rõl.

A tör vény elõ ír ja az alap tan terv há rom éven te tör té nõ
fe lül vizs gá la tát, ami 2002-ig nem tör tént meg. Ezért az ok -
ta tás irá nyí tás ürü gyül hasz nál hat ta a tör vény ben fog lalt kö -
te le zett sé gét, és 2003-ban új NAT-koncepcióval je lent ke -
zett.
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A tar tal mi sza bá lyo zás új esz kö ze: 
a Nem ze ti alap tan terv 2003

Az új do ku men tum ké szí tõi ez út tal sem vet ték fi gye lem be
a köz ok ta tás va lós hely ze tét és igé nye it. Tel jes ség gel el ma -
rad tak a meg elõ zõ szak mai egyez te té sek. A NAT 2003 be -
ve ze té se el len ti zen egy pe da gó gus szak mai szer ve zet, a
fel sõ ok ta tás je les kép vi se lõi és a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia több osz tá lya tel jes egyet ér tés ben til ta ko zott.

A NAT 2003 bi zo nyos vo ná sok ban meg egye zik vagy
ko moly ha son ló sá got mu tat elõd jé vel, má sok ban je len tõs
mér ték ben kü lön bö zik at tól. A két do ku men tum kö zött a
leg jel lem zõbb kü lönb ség az, hogy az új NAT nél kü lö zi a
va ló di tan anya got. En nél fog va nem is ne vez he tõ tan terv -
nek. A köz ne ve lés re és a tár sa da lom ra néz ve hát rá nyos és
ve szé lyes az aláb bi ak mi att:

A tör vény ér tel mé ben a Nem ze ti alap tan terv az egye dü -
li kö te le zõ ér vé nyû jog sza bály. Nem tar tal maz azon ban
tan anya got, nin cse nek ben ne is me re tek hez kö tött, eg zakt
mó don meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek. Csak a ké pes sé -
gek fej lesz té sét ír ja elõ, rá bíz ván a ta ná ri kö zös sé gek re,
hogy a kí vánt célt mi lyen is me re te ken ke resz tül kí ván ják
el ér ni. En nél fog va nem te kint het jük sem tan terv nek, sem
tar tal mi sza bá lyo zó esz köz nek.

A nem ze ti mû velt ség ke re tét ki je lö lõ tu dás anyag ki vá -
lasz tá sa év szá zad ok óta a nem zet ér de ke it kép vi se lõ ál lam
dol ga volt. Ed dig so ha sem le he tett, és most sem sza bad ki -
szol gál tat ni azt mint egy öt ezer is ko la ne ve lõ tes tü le ti kö -
zös sé ge is me ret len el gon do lá sa i nak és bi zony ta lan szak -
ma i sá gá nak. Mi vel hogy a meg fe le lõ tan anyag ki vá lasz tá -
sa a nem ze ti kul tu rá lis ká non to vább élé sét szol gál ja. A tan -
anyag-nél kü li ség en nek a ká non nak a ta ga dá sát je len ti.

Az ok ta tá si rend szer tar tal mi szét tö re de zett sé gét a ke ret -
tan terv pró bál ta or vo sol ni 2001-tõl. A köz bül sõ sza bá lyo zó
szint szük sé ges sé gét a 2002-ben új ra in dult ok ta tás irá nyí tás
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is be lát ta, ám el tö röl te kö te le zõ jel le gét. Az idõ köz ben
meg sza po ro dott ke ret tan ter vek, ame lyek nek adap tá lá sá val
a ta ná ri ka rok meg me ne kül het nek a tan terv írás kény sze ré -
tõl, 2002-tõl csak aján lás nak te kint he tõk. En nek el le né re
ala pos akkreditációs el já rá son kell vé gig men ni ük, ám a jó -
vá ha gyás szem pont jai kö zött ér te lem sze rû en nem sze re -
pel nek konk rét tar ta lom ra vo nat ko zó ak.

A sok fé le aján lott ke ret tan terv kö zöt ti vá lasz tás ak kor le -
het ne re á lis, ha azo kat a ne ve lõ tes tü le tek elõ zõ leg meg is is -
mer ték vol na. Mi u tán er re nincs mód juk, nem ma rad más
le he tõ sé gük, mint hogy a tan köny vek re bíz zák ma gu kat.
Lé vén hogy tan könyv bõl is sok van, s kö zü lük is vá lasz ta ni
kel le ne, a vá lasz tást a tan könyv ki adók ál tal kí nált anya gi
elõ nyök, vég sõ so ron az üz le ti ér de kek erõ sen mo ti vál ják.

A 2003-ban ki adott Nem ze ti alap tan terv vel te hát vol ta -
képp szét tö re de zett az is me re tek egy sé ge, csepp fo lyó sak -
ká vál tak a kö ve tel mé nyek. Nem be szél he tünk töb bé a tar -
ta lom sza bá lyo zott sá gá ról, csak an nak kor lát lan sza bad -
sá gá ról. A tar tal mi „sza bá lyo zás nak” ez az új el já rá sa el fo -
gad ha tat lan. Kü lö nö sen 2004-tõl kez dõ dõ en, ami kor az
Eu ró pai Uni ó hoz tör tént csat la ko zá sunk után a ko ráb bi ak -
nál még erõ tel jes eb ben kel le ne ügyel nünk a nem ze ti ér de -
ke ink kép vi se le té re és ér vé nye sí té sé re.

To váb bi ko moly hi á nyos sá ga, hogy a NAT – akár csak az
elõd je – lé nye gé ben vé ve fi gyel men kí vül hagy ta a szak -
kép zõ is ko lák ba já ró fi a ta lok tö me ge it.

A pe da gó gi ai gya kor lat év szá zad ok óta az zal a di lem -
má val szem be sül, hogy va jon is me re te ket ok tas son-e in -
kább, vagy több idõt for dít son a ké pes sé gek fej lesz té sé re.
A NAT 2003-ból és az ok ta tás irá nyí tás egyéb in téz ke dé se i -
bõl egy ér tel mû en ki tû nik, hogy az is me ret anyag má sod la -
gos sá vá ló ban van. Amen  nyi ben ezt a fo lya ma tot nem tud -
nánk meg ál lí ta ni, a kö vet ke zõk re szá mít hat nánk:

A tar ta lom nél kü li ség a fi a tal ság tu dá sá nak és ál ta lá nos
mû velt sé gé nek ro ha mos ha nyat lá sá hoz ve zet. E ha nyat lás -
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nak már is ta núi le he tünk. Ho lott a ma gyar is ko la erõs sé gét
és nem zet kö zi te kin té lyét ép pen a szé les mû velt ség és a
ta nu lók nagy tu dás men  nyi sé ge ad ta. Ugyan ak kor nem vár -
ha tó, hogy a fi a ta lok kom pe ten cia szint je lé nye ge sen ja vul -
ni fog. Ám az igen, hogy az is me ret szint je to vább rom lik.
Így a tar tal mi sza bá lyo zás új rend sze re kön  nyen az ok ta tá -
si rend szer egész tel je sít mé nyé nek ha nyat lá sát fog ja ger -
jesz te ni.

A nem ze ti kul tu rá lis ká non alap tan terv bõl tör té nõ ki vo -
ná sa egy év ti ze den be lül mo za i kok ká por laszt hat ja az egy -
sé ges nem ze ti mû velt sé get, ami to vább rom bol ja a nem ze -
ti iden ti tást, gyen gí ti az erõt ad ha tó ös  sze tar to zást.

Mi vel a tan anya got sza bá lyo zó ke ret tan ter vek hasz ná la -
ta sem kö te le zõ, a tar tal mi sza bá lyo zás tény le ges sze re pét
a tan köny vek, il le tõ leg a tan könyv ki adók ve he tik át. A tan -
könyv-ügy már évek óta ki van szol gál tat va a pi ac ér de ke -
i nek. Így te hát az vár ha tó, hogy a nem ze ti mû velt ség jog -
sza bály ban biz to sí tott át szár maz ta tá sa he lyett az üz le ti ér -
de kek dik tá tu ma fog ja meg ha tá roz ni, hogy mi lyen tan -
anya got ta ní ta nak ép pen az egyes is ko lák ban.

To vább rom la ná nak a ne ve lés esé lyei és le he tõ sé gei. A
NAT ugyan is nem tá maszt ja alá tar ta lom mal a ne ve lé si cé -
lo kat, és a tör vény nem ren del a ne ve lés hez meg fe le lõ esz -
kö zö ket.

Cé lok és ten ni va lók

1) Meg õr zen dõ nek tart juk a tar tal mi sza bá lyo zás hár mas
szint jét: a Nem ze ti alap tan ter vet (amely a min den ki szá má -
ra ér vé nyes mû velt ség tar ta lom fog la la ta), az in téz mény tí -
pu sok ra ki dol go zott ke ret tan ter vi vá lasz té kot és a he lyi
tan ter ve ket. Ez utób bi ak ra néz ve le gyen bõ sé ges kí ná lat,
hogy csak az er re hi va tást ér zõ, kí sér le te zõ ked vû is ko lák
fog lal koz za nak tan terv írás sal. A mi nõ ség ked vé ért el en -
ged he tet len nek tart juk azon ban az önál ló an ké szí tett he lyi
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tan ter vek szak mai jó vá ha gyá sát. Fon tos nak tart juk, hogy a
nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás ban ered mé nyes nek mu tat ko -
zó al ter na tív prog ra mok (tan ter vek) ter je dé sé nek ki ala kul -
ja nak az inf rast ruk tu rá lis fel tét elei.

2) A sza bá lyo zás mi ként jé nél sok kal fon to sabb kér dés
az, hogy mit tar tal maz za nak a tan ter vek. Mek ko ra le gyen
a köz ok ta tás ban meg ta nu lan dó is me re tek kö re, és mi lyen
kész sé gek, ké pes sé gek és jár tas sá gok fej lesz té sét kell elõ -
se gí te ni. E té ren az aláb bi a kat tart juk fon tos nak:

a) A köz ok ta tás nak az a fel ada ta, hogy ál ta lá nos ér te -
lem ben fel ké szít sen az élet ben va ló el iga zo dás ra. Eh hez le
kell rak nia a mû ve lõ dés és az is me ret szer zés alap ja it, va -
gyis alap ve tõ mû velt sé get kell nyúj ta nia. Nem fel ada ta te hát
szak mû velt ség nyúj tá sa, amely a szak kép zés, il le tõ leg a
fel sõ fo kú kép zés ha tás kö ré be tar to zik. A ta nu lói túl ter he -
lés az zal aka dá lyoz ha tó meg, ha idõ rõl idõ re meg ha tá roz -
zuk az itt és most ér vé nyes nek te kin tett alap mû velt ség kö -
rét. Ez nem a tan terv al ko tó köz ok ta tá si szak em be rek dol -
ga, ha nem a jö võ for má ló ér tel mi sé gé, köz tük a pe da gó gi -
ai le he tõ sé ge ket jól is me rõ pe da gó gu so ké. A tan terv al ko -
tók azu tán az így ki ala kult ká nont for mál ják át tan terv vé.
A Nem ze ti alap tan terv kö vet ke zõ fe lül vizs gá la tát te hát a
ko ráb bi ak tól je len tõ sen el té rõ me to di ká val kell elõ ké szí te -
ni és vég hez vin ni egy-két év le for gá sa alatt. Oly mó don,
hogy a mun ká la tok ban a gya kor ló pe da gó gu sok a kez det -
tõl fog va cse lek võ en részt ve hes se nek.

b) Az is me re tek el sa já tí tá sa és a ké pes sé gek fej lesz té se, a
kész sé gek ala kí tá sa nem el len té tes, egy mást ki zá ró, ha nem
egy mást ki egé szí tõ fo gal mak. Egyen súly ba ho za ta luk nél -
kül si ker te len lesz min den fé le tan ter vi pró bál ko zás. Ám
mi u tán a kész ség fej lesz tés több idõt kö ve tel, mint a ha gyo -
má nyos is me ret át adás, nem két sé ges, hogy csök ken te ni
kell az is me re tek men  nyi sé gét.

c) Az is me re tek csök ken té se kor az alap mû velt ség kö ré -
be nem tar to zó, fö lös le ge sen meg ter he lõ anya go kat kell
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szám ûz ni a tan ter vek bõl. Ke rül ni kell min den fé le egy ol da -
lú sá got. A tan anyag csök ken tés mel lett – el sõ sor ban a kö -
zép is ko lák ban – na gyobb te ret kell en ged ni a di á kok sza -
bad tan anyag vá lasz tá sá nak.

d) Az egy sé ges nem ze ti mû velt sé get dön tõ mó don az
anya nyelv, az iro da lom, a tör té ne lem, a mû vé sze tek, a ma -
te ma ti ka és a ter mé szet is me ret hor doz za. Kü lö nö sen vi -
gyáz ni kell ar ra, hogy a tan tár gyak tö rés nél kül épül je nek
egy más ra, és a ta ní tan dó anyag an  nyi és csak an  nyi le -
gyen, amen  nyi meg fe lel a mû velt sé gi igé nyek nek, és meg -
ala poz za a to vább lé pést.

e) Az ide gen nyel vek ta nu lá sá nak ered mé nyes sé gét nem
a he ti óra szám ok eme lé sé vel, ha nem a nem ha gyo má nyos
for mák és mód sze rek ter jesz té sé vel, tá mo ga tá sá val le het és
kell el ér ni. Ilye nek pél dá ul a szom ba ti nyelv is ko lák, a szü -
ni dei in gye nes nyel vi kur zu sok, ta nul mány utak, nyel vi tá -
bo rok, anya nyel vi nyelv ta nár ok al kal ma zá sa.

f) A nap ja ink ban a fi gye lem kö zép pont já ban ál ló in for -
ma ti ka ok ta tá sát nagy gond dal kell ke zel nünk. Vi lá go san
kell lát ni, hogy az in for ma ti ka a szó ban, írás ban és ké pek -
ben meg fo gal ma zott gon do la tok és in for má ci ók köz ve tí té -
sé nek új esz kö ze, s nem he lyet te sí tõ je a be széd, az írás, az
ol va sás és a mû vé sze tek út ján tör té nõ gon do lat-ki fe je zés -
nek. Az in for ma ti ka ta ní tá sá nak cél ja te hát nem a prog ra mo -
zás vagy konk rét szoft ve rek el sa já tít ta tá sa – ezek a szak mû -
velt ség tar to má nyá ba so rol ha tók –, ha nem egy rend szer -
szem lé le tû új gon dol ko dás mód és di gi tá lis írás tu dás el sa já -
tít ta tá sa. Va gyis an nak az esz köz tu dás nak és -otthonosság-
nak a meg szer zé se, amely nél kül a 21. szá zad em be re már
ne he zen bol do gul. Eb bõl kö vet ke zõ en itt sem az óra szám
eme lé se az el sõd le ges fel adat, ha nem az, hogy az ala pok
meg ta ní tá sa után a gye re kek min den is ko lá ban hoz zá jut has -
sa nak a kom mu ni ká ció új esz kö ze i nek hasz ná la tá hoz.

g) A „tu dás ala pú tár sa da lom” ön ma gá ban vé ve nem ké -
pes meg ol da ni sem az em be ri ség, sem az egyes em ber
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pro b lé má it. Er re fi gyel mez tet nek ben nün ket kö zel múl tunk
meg rá zó tör té né sei. Sors kér dé se ink eti kai ref le xi ó kat kö -
ve tel nek. Er köl csi leg meg ala po zott vá la szo kat nem vár ha -
tunk el er köl csi anal fa bé ták tól. Ezért te hát az er köl csi ne -
ve lést ki emel ten kell ke zel nünk va la men  nyi is ko lá ban, és
meg kell te rem te nünk az eti ka ta ní tá sá nak fel tét ele it.

Olyan tan ter vi sza bá lyo zást kell te hát meg al kot ni,
amely:

– õr zi a ha gyo má nyo kat a szé les ala pú és szi lárd ál ta lá -
nos mû velt ség át szár maz ta tá sa te kin te té ben;

– beeme li a ta ní tás tar tal má ba azo kat a kor sze rû is me -
re te ket, ame lye ket a mo dern kor el vá rás ként meg fo -
gal maz a fi a tal ság gal szem ben (pél dá ul in for ma ti kai
kom mu ni ká ció, kör nye zet vé de lem, hely tör té net és
ha zai ide gen for ga lom, eu ró pai uni ós is me re tek, köz -
gaz da sá gi, po li ti kai, jo gi alap is me re tek, stb.);

– az is me ret szer zés fo lya ma tá ban ele gen dõ te ret biz to -
sít a ké pes sé gek és a kész sé gek fej lõ dé sé nek;

– el té rõ en sza bá lyoz za az egyes is ko la tí pu sok szá má ra
elõ írt kö ve tel mé nye ket, de meg te rem ti az át jár ha tó -
ság alap ve tõ biz to sí té ka it;

– bi zo nyos mér té kig (cc. 20%) meg õr zi az is ko lák önál -
ló sá gát;

– nem kény sze rí ti az is ko lá kat újabb tan terv írá sá ra
vagy ös  sze ál lí tá sá ra, de meg erõ sí ti a he lyi tan ter vek
sze re pét, és sza bá lyo zott kö rül mé nyek kö zött meg -
ad ja a le he tõ sé get az al ter na tív kez de mé nye zé sek és
a tan ter vi kí sér le tek mû kö dé sé hez.

VIII. VIZS GA REND SZER

Hely zet kép

A köz ne ve lés az érett sé gi vizs gát és a szak kép zést le zá -
ró szak mai vizs gát is me ri. A tör vény azon ban 1993 óta
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hasz nál ja az alap mû velt sé gi vizs ga in téz mé nyét is, ám a
gya kor lat ban ez a vizs ga tí pus még so ha sem mû kö dött.
En nél fog va nem be szél he tünk tény le ges vizs ga rend -
szer rõl.

Az érett sé gi vizs gá hoz a köz vé le mény erõ sen kö tõ dik:
fi gye li a tör té né se ket, élén ken re a gál a szo ká sos érett sé gi
idõ szak ban a prob lé mák ra. En nél fog va nem csak a vál toz -
ta tá sok, ha nem a szok vá nyos tör té né sek is a nyil vá nos ság
ér dek lõ dé se mel lett zaj la nak. A szak mai vizs gák ez zel
szem ben rejt ve ma rad nak a nyil vá nos ság elõtt. Tar tal mi,
szer ve zé si és mi nõ sé gi kér dé se i rõl sem mit sem tud a köz -
vé le mény. A vál to zá sok e té ren épp ezért vél he tõ leg ke ve -
sebb vi hart ka var nak, mint az érett sé gi ese té ben. Alap mû -
velt sé gi vizs ga nem lé te zik, csak a tör vény so ra i ban. Ám a
fenn tar tá sá ra az el múlt év ti zed ben je len tõs ös  sze gek men -
tek el. Le beg te té se most is fo lya mat ban van.

Az érett sé gi je len le gi jo gi sza bá lyo zá sa – akár csak a
köz ne ve lés egé sze – túl di men zi o nált, bo nyo lult, a rész le -
tek ben ap ró lé kos, fon to sabb kér dé sek ben pe dig hi á nyos.
A szak mai vizs gák tar tal mi és jo gi sza bá lyo zá sa el avult.

A 2005-ben be ve ze tett érett sé gi re form szá mos kér dést
nyit va ha gyott.

A vizs gák in gye ne sek, a költ sé ge ket a költ ség ve tés biz -
to sít ja. Az érett sé gi 2004-ben cc. 900 mil lió Ft-já ba ke rült a
költ ség ve tés nek, a 2005 év költ sé gei meg ha lad ják az 5 mil -
li árd Ft-ot.

A vizs ga rend szer mû köd te té sé ben több in téz mény érin -
tett és ér de kelt. Így a fe le lõs ség meg osz lik, és a költ sé gek
meg sok szo ro zód nak.

Az egyéb vizs gák kö zül a kü lön bö zõ kö zép is ko lai fel -
vé te li vizs gák kezd tek meg ho no sod ni az utób bi év ti zed -
ben. Oly an  nyi ra, hogy az ok ta tás irá nyí tás má ra tel jes mér -
ték ben köz pon to sí tot ta õket, ami ál tal az ál ta lá nos is ko lák -
ban fo lyó pe da gó gi ai mun ka tar tal má ra és irá nyult ság ára
gya ko rol nak in di rekt ha tást.
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Mi köz ben az érett sé gi tár sa dal mi presz tí zse meg ko pott,
más fe lõl mind töb ben igye kez nek az adott kor osz tály ból
érett sé gi vizs gát ten ni. Az arány szám már meg ha lad ta a
70%-ot, és to váb bi nö ve ke dés vár ha tó.

A két szin tû érett sé gi be ve ze té sét az ok ta tá si kor mány zat
a szak ma je len tõs ré szé nek ha tá ro zott vé le mé nye el le né re,
ha tal mi szó val erõl tet te rá a köz ne ve lé si rend szer re. A má -
jus ban ki rob bant or szá gos bot rány - erõs po li ti kai be ágya -
zott sá ga mi att - nem ren get te meg sem az ok ta tá si mi nisz -
ter poszt ját, sem a re form el kép ze lé sek foly ta tá sá nak bi zo -
nyos sá gát. A fel vé te li pont szám ok 2005. évi ala ku lá sa mi -
att még is az vár ha tó, hogy 2006-ban sok kal töb ben fog nak
emelt szin tû érett sé gi vizs gát ten ni, mint a re form in du ló
évé ben. A szak mai vizs gák kal kap cso lat ban nincs je le ko -
moly vál toz ta tá si szán dék nak. Az alap mû velt sé gi vizs gát
pe dig nem ki zárt, hogy a je len le gi ok ta tás irá nyí tás még is
csak be akar ná ve zet ni.

Cé lok és ten ni va lók

1) Meg kell õriz ni az érett sé gi vizs gát, óv ni a te kin té lyét,
hogy a köz ok ta tás vég pont ján fon tos mi nõ sé gi mé rõ vé és
mér cé vé vál jék, és a köz ne ve lés ál ta lá nos cél ja it szol gál ja.

2) A köz ok ta tás vizs gá it va ló di vizs ga rend szer ré kell
szer vez ni, úgy, hogy erõ söd jék a vizs ga rend szer ki me ne ti
sza bá lyo zó sze re pe.

3) Az ál ta lá nos is ko la el sõ év fo lyam ára min den ne mû
fel vé te li vizs ga szer ve zé sét ha tá ro zot tan meg kell til ta ni, a
ti lal mat meg sze gõ ket pe dig szank ci o nál ni.

4) Az is ko la 4. és 8. év fo lya má nak kö ze pén szer ve zett
or szá gos, min den ta nu ló ra ki ter je dõ mé ré sek át kell hogy
ve gyék a fel vé te li vizs gák sze re pét.

5) Az érett sé gi el tö me ge se dés bõl adó dó szük ség sze rû
mi nõ sé gi rom lást meg kell aka dá lyoz ni. En nek esz kö ze le -
het a vizs gán be lü li szin tek el kü lö ní té se. Az ér tel mi sé gi pá -
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lyák ra tö rek võk szá má ra ma ga sabb mér cét kell ál lí ta ni,
hogy a vizs ga kö ve tel mé nyek az ál ta lá nos mû velt sé gük
gya ra po dá sát ösz tö nöz zék; míg a ta nul má nya i kat be fe je -
zõk tõl vagy szak mát ta nu lók tól alap is me re te ket és -
készségek, ké pes sé gek meg lét ét kell meg kö ve tel ni.

6) A szak mai vizs gák kö ve tel mé nye it meg kell fe lel tet ni
a mo dern ál lam mun ka kö ve tel mé nye i nek és a tár sa da lom
el vá rá sa i nak. Szak mai kö ve tel mé nye it kor sze rû sí te ni kell,
és há rom éven ként fe lül bí rál ni. Az alap mû velt ség ele mei is
meg kell hogy je len je nek a szak mai vizs gák ban.

7) Egy sze rû vé és ke zel he tõ vé kell ten ni a vizs gák jo gi
sza bá lyo zá sát.

8) A vizs ga rend szer mû köd te té sé nek költ sé ge it arány ba
kell ál lí ta ni an nak ho za má val.

IX. TAN KÖNY VEK

Hely zet képXXII

A tan könyv a köz ok ta tás nél kü löz he tet len s egyik leg fon -
to sabb té nye zõ je és esz kö ze. A ne ve lés-ok ta tás so rán a
pe da gó gus sza vá nak, ma ga tar tá sá nak, pél dá já nak és a
tan könyv nek a ha tá sa egy aránt ér vé nye sül. Je len tõ sé ge
ab ban áll, hogy ál lan dó, ma ra dan dó, ki szá mít ha tó, ter -
vez he tõ, egy sé ge sen és szé le sen ha tó té nye zõ, amely
min dig ren del ke zés re áll, s rész ben vagy egész ben tar tal -
maz za a tan anya got.

Mind gya ko rib bak az audio-vizuális ele mek kel ki egé szí -
tett tan köny vek, il let ve az elekt ro ni kus in for má ció hor do zók.

A sza bá lyo zás sû rû és erõ tel jes vál to zá sai, to váb bá a túl
sok ke ret tan terv ká ros ha tást gya ko rol a tan könyv ügyé re.

A ki adás és nyom da te rü le tét nagy fo kú pri va ti zá lás és
pi a co so dás jel lem zi. A ki adók szá ma igen nagy.

A jó vá ha gyás a tan könyv-ügy egyik alap ve tõ te rü le te. A
rend szer vál tás óta a kor má nyok pe ri ó du sa és a jó vá ha gyás
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ál ta luk ki ala kí tott sza bá lyo zá sa nem esik egy be, köz tük
idõ be li el csú szás ta pasz tal ha tó. Ma a jó vá ha gyás las sú, drá -
ga, az el já rás ban a sze rep lõk ér de kei csak rész ben egyez -
nek meg, a dön té sek sok szor eset le ge sek.

Igen szé les kö rû a vá lasz ték és a vá laszt ha tó ság: egy-
egy tan tárgy ban a vá laszt ha tó tan köny vek szá ma túl sá -
go san nagy. Mö göt te ugyan ak kor rész ben át fe dé sek,
kö zös ere det is meg hú zó dik. Emel lett pe dig egyes ese -
tek ben az iga zán meg fe le lõ tan könyv hi á nya is meg ál -
la pít ha tó.

Az 1990-es évek ben ár rob ba nás kö vet ke zett be a tan -
köny vek fo gyasz tói árá ban. Va ló já ban a tan könyv pi ac ki -
ala ku lá sá val pár hu za mo san meg va ló su ló költ ség vi se lés át -
ren de zõ dé se tör tént meg. Je len leg nem az ál lam vi se li a
tan könyv ki adás ter he i nek zö mét, ha nem a fo gyasz tók fi ze -
tik meg azt. A ta nu lók tan könyv ár-tá mo ga tá sa szo ci á lis
kér dés, hi szen je len leg fõ ként ez kom pen zál ja a tan köny -
vek árá nak emel ke dé sét. A köz ok ta tás kö te le zõ, te hát a
fel hasz ná lói fi ze tés prob le ma ti kus.

Cé lok és ten ni va lók

1) Alap elv ként le szö gez het jük, hogy egy fe lõl a köz pon ti
tan könyv el lá tás, a tel jes kö rû ál la mi sze rep vál la lás, más fe -
lõl a tel je sen sza bad tan könyv pi ac vég le te i hez ké pest az
egye dül he lyes és kí vá na tos a meg fe le lõ en sza bá lyo zott tan-
könyv pi ac ki ala kí tá sa és fenn tar tá sa.

2) Szá mí tá sok sze rint az ál la mi tan könyv tá mo ga tást
kb. a két sze re sé re emel ve gya kor la ti lag dön tõ mér ték -
ben kor ri gál ni le het ne a sze gény ség bõl, tár sa dal mi le -
sza ka dás ból fa ka dó szo ci á lis gon do kat, to váb bá pá lyá -
za ti le he tõ sé gek kel egyes ki ad vány ok, tan könyv tí pu -
sok tá mo ga tá sá val ugyan csak hoz zá le het ne já rul ni a
leg el eset tebb ré te gek gyer me ke i nek is ko lai elõ re ju tá -
sá hoz.
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3) A mai ki adó-köz pon tú, a ki adói szem pon to kat elõ tér -
be ál lí tó gya kor lat tal szem ben a szer zõ fon tos sá gá ra kell
át he lyez ni a hang súlyt a tan könyv ké szí tés ben.

4) Hos  szú tá von kí vá na tos az in gye nes tan könyv az al -
só ta go za ton, a tá mo ga tá sok dif fe ren ci ált rend sze re a fel sõ
ta go za ton. A ve võt (szü lõt, di á kot) kell tá mo gat ni, nem a
ki adót vagy más té nye zõt.

5) A tan könyv jó vá ha gyá sa ere den dõ en az ok ta tás po li -
ti ka ré sze, így ez alap ve tõ en az ál lam fel ada ta és fe le lõs sé -
ge kell, hogy ma rad jon. Ugyan ak kor hos  szú tá von nem
szá mít hat si ker re és ered mény re az a po li ti ka, amely nem
jut meg egye zés re a szak ma han ga dó té nye zõ i vel. Ezért kí -
vá na tos, hogy a jó vá ha gyás te rü le tén a pe da gó gus köz tes -
tü let egyet ér té si jo got gya ko rol has son.

6) A hi va ta los tan könyv jegy zé ken ele gen dõ, ha az
egyes tan tár gyak/év fo lyam ok te rü le tén leg fel jebb mint egy
há rom könyv bõl ál ló cso port sze re pel. Új tan könyv ezek
he lyett ke rül jön a lis tá ra, amen  nyi ben azt nyil vá nos kri té -
ri u mok alap ján a bi zott ság az el fo ga dot tak egyi ké nél jobb -
nak, meg fe le lõbb nek íté li.

7) Kí vá na tos, hogy az ál lam a hi va ta los tan könyv jegy zé -
ken sze rep lõ tan köny vek meg vé tel ét anya gi lag tá mo gas sa,
mind ad dig, amíg az in gye nes sé get tel jes kö rû en nem tud -
ja biz to sí ta ni. A jó vá nem ha gyott, kí sér le ti tan köny vek tá -
mo ga tá sát pá lyá za ti úton le het meg ol da ni.

8) Fon tos szem elõtt tar ta ni azt a nem zet po li ti kai szem -
pon tot, hogy nagy kü lönb ség mu tat ko zik a ha zai gaz dag
tan könyv pi ac és a ha tá ron tú li ma gyar szû kös tan könyv el -
lá tás, tan könyv vá lasz ték hely ze te kö zött. Ezen a te rü le ten az
ál lam ak tív fel lé pé se és tu da tos se gít sé ge kí vá na tos. A ha tá -
ron tú li te rü le te ket, azok ta ní tá si rend jét nem érint ve, szer ve -
zet ten és fo lya ma to san olyan ado má nyok kal, tan köny vek kel
és se géd anyag ok kal kell el lát ni, ame lyek a szak szó kin cset
fej lesz tik és a ma gyar kul tú rát kép vi se lik. Ezen kí vül a kö zös
szer zõ ség, az együtt mû kö dés út ja it is ke res ni kell.
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X. EGÉSZ SÉG NE VE LÉS

Hely zet kép

A gyer me kek, fi a ta lok egész sé gi ál la po ta ag gasz tó. A leg in -
kább jel lem zõ a moz gás sze gény ség és a hely te len táp lál -
ko zás, a pas  szív idõ töl tés nyo masz tó an nagy ará nya, va la -
mint a lel ki egyen súly hi á nya. E té nye zõk egy más sal ösz  -
sze füg gõ okok ra ve zet he tõk vis  sza.

A köz ne ve lés ben el töl tött idõ és az itt ki ala kult élet- és
vi sel ke dés mód meg ha tá ro zó a gyer me kek egész sé gé nek
szem pont já ból (is). Ezért szín te rei alap ve tõ en fon to sak az
egész ség re ne ve lé sé ben, ami a nem zet kö zi szak iro da lom -
ban ál ta lá no san el fo ga dott és köz is mert tény. A kü lön bö -
zõ nép egész ség ügyi prog ra mok így fon tos fel ada to kat je -
löl nek meg a köz ne ve lés szá má ra.

A WHO ál tal ké szí tett Health 21 Pro jekt, a 1066/2001
(VII.10.) kor mány ha tá ro zat tal el in dí tott Egész sé ges Nem -
ze tért Nép egész ség ügyi Prog ram, majd a 46/2003 (IV.7.)
or szág gyû lé si ha tá ro zat tal meg erõ sí tett „Egész ség Év ti zed -
ének Johan Bé la Nem ze ti Prog ram ja” egy aránt tar tal maz za
azo kat az el vá rá so kat, me lye ket a köz ne ve lés ben tel je sí te -
ni kell ezen a té ren.

Cé lok és ten ni va lók

1) Foly tat ni kell a nép egész ség ügyi prog ram ré sze ként
fo lyó mun kát, a meg kez dett szak mai tar tal mak meg va ló -
sí tá sát, szak mai el len õr zé sü ket, a szü lõk be vo ná sát, va -
la mint a prog ram fi nan szí ro zá sát. Az aláb bi ak ban fel so -
rolt szak mai tar tal mak meg va ló sí tá sát kell az egész ség fej -
lesz tés re vál lal ko zó is ko lák tól el vár ni, el len õriz ni és fi -
nan szí roz ni:

a) Egész sé ges táp lál ko zás a bü fé ben és ebéd lõ ben;
b) Min den ta nu ló nak min den nap test moz gás;
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c) Sze mé lyi ség fej lesz tõ te vé keny sé gek a pe da gó gu sok
és a gyer me kek ré szé re, a lel ki egész sé get köz pont ba he -
lye zõ szer ve zet fej lesz tés sel (ezen be lül sze mély köz pon tú
pe da gó gi ai mód sze rek, va la mint a mû vé sze tek és já té kok
sze mé lyi ség fej lesz tõ ha té kony sá gú al kal ma zá sa);

d) Egész ség fej lesz té si is me ret szer zés az is ko la tel jes
prog ram kí ná la tá ban.

2) 5-10 év alatt fo ko za to san bõ vü lõ fi nan szí ro zás mel -
lett el kell ér ni, hogy min den is ko la meg kap ja az egész ség -
fej lesz té si nor ma tí vát.

3) Foly tat ni kell a 90-es évek ele jén meg in dult tor na te -
rem-épí té si or szá gos ak ci ót, ki egé szít ve a test moz gás e -
gyéb fi zi kai fel tét ele i nek ja ví tá sá val (sport ud var, uszo da -
épí tés is ko lai és la kos sá gi hasz ná lat ra).

4) A pe da gó gus-kép zés ben és pe da gó gus-to vább kép zés-
ben meg fe le lõ en fel kell ké szí te ni a pe da gó gu so kat az e -
gész ség fej lesz té si szak mai tar tal mak meg va ló sí tá sá ra.

5) Pá lyá za tok kal és más ösz tön zõk kel elõ kell se gí te ni,
hogy az is ko lák és óvo dák a kör nye ze tük ben mû kö dõ ci -
vil szer ve ze tek kel együtt mû köd ve a csa lá dok és kör nyék la -
kos sá ga szá má ra egész ség- és kul tu rá lis köz pon tok ként
mû köd je nek.

XI. MÛ VÉ SZE TI NE VE LÉS

Hely zet kép

A mû vé sze ti ne ve lést ok kal so rol tuk az I. fe je zet ben a köz -
ne ve lé si rend szer erõs sé gei kö zé. Gaz dag ha gyo má nyai
alá tá maszt ják ezt az ál lí tást.

A mû vé sze ti ne ve lés a gyer mek és a fi a tal em ber har -
mo ni kus lel ki, ér zel mi fej lõ dé sé hez nél kü löz he tet len ne -
ve lé si fel adat, amely igaz sá got az an tik gö rö gök fel is me -
ré se óta jól tud juk. Köz ne ve lé sünk vál sá gá nak egyik jel -
lem zõ tü ne te ép pen az, hogy ez a te rü let min den te kin -
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tet ben el ha nya golt. A túl ter he lés re hi vat koz va a mû vé -
sze ti ne ve lés gya kor la ti lag ki szo rul az is ko lák prog ram -
ja i ból.

Az óvo dák ban még vál to zat la nul fo lyik a ha gyo má -
nyok ra épü lõ mû vé sze ti ne ve lés. Az ál ta lá nos is ko lák -
ban, va la mint a gim ná zi u mok ban a mû vé sze ti tan tár -
gyak ra for dít ha tó idõ ke ret le csök ke né se, a tár gyi fel té te -
lek fo ko za tos rom lá sa, az el ural ko dó ér dek te len ség, a
mû vé sze ti tan tár gya kat ta ní tó ne ve lõk ki szol gál ta tott sá -
gá ból ere dõ ér dek ér vé nye sí tõ ké pes sé gek be szû kü lé se
mi att a ne ve lõ ha tás le rom lott. A szak kép zés ben egy ál -
ta lán nincs mû vé sze ti ne ve lés. A fel sõ ok ta tás ban - ki vé -
ve a szak irá nyo kat - nem fo lyik ál ta lá nos mû vé sze ti ne -
ve lés.

A sza bad idõs te vé keny sé gek kö zül a tesz tel he tõ, köz -
is me re ti tár gya kat se gí tõ szak kö rök, ön kép zõ kö rök kap -
nak pri o ri tást. A fej kvó ta ala pú fi nan szí ro zás és a kö te le -
zõ óra szám ok csök ken té sé nek ál do za tá ul esett mû vé sze ti
tár gyak ra tö re dék ös  sze gek jut nak az egyes in téz mé nyek -
ben. Sú lyos hely zet állt elõ a 2004 de cem be ré ben el fo ga -
dott költ ség ve té si tör vény kö vet kez té ben, amely ra di ká li -
san csök ken tet te az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé -
nyek költ ség ve té si tá mo ga tá sát, és több szö rö sé re emel te a
tan díj ös  sze gét.

Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si is ko lák ban több nyi re
csak a te he tõ sebb és te het sé ge sebb gyer me kek kap nak
meg fe le lõ mû vé sze ti ne ve lést, és csak a ki vá lasz tott te rü le -
ten.XXIII To vább nyí lik te hát a tár sa dal mi ol ló. Meg fe le lõ
mû vé sze ti ne ve lés hi á nyá ban rom lik nem ze tünk kul tu rá lis
ér té ke i nek meg be csü lé se, a ha gyo mány tisz te let, az ér ték -
te rem tés re va ló tö rek vés.

A ki ala kult in téz mény rend szer (is ko lák, mû ve lõ dé si há -
zak, mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek, ala pít vá nyok stb.) al -
kal mas vol na a fel ada ta i nak el lá tá sá ra. Eb ben csak a for -
rás hi ány gá tol ja.
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Cé lok és ten ni va lók

1) A mû vé sze ti ne ve lés nek át kell hat nia a köz ne ve lés
egész rend sze rét: a ta ní tá si órá kon, a sza bad idõs te vé keny -
sé gek ben, az in téz mé nyek bel sõ te re i nek ki kép zé sé ben, a
ver se nyek ben, stb.

2) Min den gyer mek szá má ra (óvo dá tól a fel sõ ok ta tá sig)
meg kell te rem te ni a le he tõ sé get ar ra, hogy a mû vé sze tek
te rü le tén meg sze rez hes se az alap mû velt sé get és kész sé gei
ki fej lõd hes se nek.

3) A mû vé sze ti ne ve lés sel a mun ká ra, ér ték te rem tés re,
a te rem tett ér té kek meg be csü lé sé re, ha gyo mány tisz te let re
kell ne vel ni a fi a ta lo kat.

4) E cé lo kat kö vet ni kell a tan ter vi fe lül vizs gá lat, a tan -
könyv-re form és a vizs ga rend szer meg újí tá sa so rán.

XII. IDE GEN NYELV OK TA TÁS

Hely zet képXXIV

Az ide gen nyelv ok ta tás iránt erõ tel jes az igény mind a tár -
sa da lom ban, mind a szü lõk és a di á kok ré szé rõl. Ezt csak
fo koz ta az Eu ró pai Uni ó hoz tör tént csat la ko zá sunk.

Bár a nyel vet ta nu lók szá ma és a he ti nyelv órák meny  -
nyi sé ge meg fe lel az eu ró pai át lag nak, fi a tal ja ink nyelv tu -
dá sa el ma rad a kí vá na tos mér ték tõl. A 18 éves kor osz tály -
nak mind ös  sze ke ve sebb, mint 20%-a ren del ke zik nyelv -
vizs gá val hi te le sí tett nyelv tu dás sal.

Az okok kö zött min den meg kér de zett az el sõ he lyen
em lí ti a nyel vet ok ta tó ta ná rok nem meg fe le lõ dí ja zá sát és
eb bõl fa ka dó pá lya el ha gyá sát, a szak mai-mód szer ta ni to -
vább kép zé sek rend szer te len sé gét, a nyelv ta ná ri mun ka
kül sõ szak mai se gí té sé nek (szak ta nács adói há ló zat), va la -
mint el len õr zé sé nek és ér té ke lé sé nek hi á nyát, és a nyel vet
ta ní tó ta ná rok ér dek te len sé gét az ered mé nye sebb mun ka -
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vég zés ben. Eh hez já rul még az is ko lán kí vü li nyelv ta nu lás
tá mo ga tá sá nak, az in ten zív kur zu sok fi nan szí ro zá sá nak el -
ma ra dá sa. Az okok kö zött te hát egy aránt meg ta lál ha tók a
szak mai, a sza bá lyo zá si, a fi nan szí ro zá si és az in téz mé nyi
hi á nyos sá gok.

A gyen ge ered mény meg kér dõ je le zi a két ta ní tá si nyel -
vû is ko lák je len le gi mû kö dé sé nek és fenn tar tá sá nak jo go -
sult sá gát.

A hely zet ja ví tá sá ra a 2004 szep tem be ré tõl be ve zet ték
az ún. nul la dik osz tá lyok rend sze rét több mint 100 kö zép -
is ko lá ban.

Cé lok és ten ni va lók

1) 2010-ig a 18 éves kor osz tály nak több mint 30%-a ren -
del kez zék nyelv vizs gá val hi te le sí tett nyelv tu dás sal egy ide -
gen nyelv bõl.

2) Az an gol mint ide gen nyelv mel lett erõ söd jék a töb -
bi élõ és holt ide gen nyelv ta nu lá sá nak nagy ság rend je. Nö -
ve ked jék a szom széd né pek nyel vét ta nu lók arány szá ma,
és a gim ná zi u mok õriz zék a la tin nyelv és kul tú ra ta ní tá sá -
nak ha gyo má nya it. 

3) Az óvo dai nyelv ok ta tást csak a ter mé sze tes két nyel -
vû ség biz to sí tá sa és szak mai kont roll mel lett sza bad en ge -
dé lyez ni. 

4) Az ál ta lá nos is ko lák a har ma dik év tõl kezd jék meg az
ide gen nyelv ta nu lá sát. Ah hoz, hogy ez foly tat ha tó le gyen
a fel sõ ta go zat ban és a kö zép fo kon, az ál ta lá nos is ko lák
an gol vagy né met nyel vet ta nít sa nak.

5) Az ál ta lá nos is ko lák ad ja nak le he tõ sé get má so dik
ide gen nyelv in gye nes ta nu lá sá ra szak kö ri ke re tek ben. Ez
a nagy vi lág nyel vek egyi ke, a la tin vagy a szom szé dos or -
szá gok nyel ve le gyen.

6) A gim ná zi u mok két ide gen nyelv ta nu lá sa ered mé -
nye ként leg alább az egyik nyelv bõl jut tas sák el a di á kok
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90%-át a kö zép fo kú nyelv vizs gá nak meg fe le lõ tu dás hoz.
Az egyik nyelv az an gol vagy a né met le gyen, a má sik,
mint az ál ta lá nos is ko lák ban.

7) A nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok leg alább há rom ide -
gen nyelv ta nu lá sá hoz te remt se nek fel té te le ket.

8) A szak kö zép is ko lák ban két nyel vet ta nul ja nak a di á -
kok.

9) A szak is ko lák ban kö te le zõ ér vén  nyel ta nul ja nak egy
nyel vet a di á kok.

10) Az ide gen nyel vi lek to rok al kal ma zá sá ra ne csak a
kéttannyelvû is ko lák ban, ha nem min den kö zép is ko lá ban
nyíl jék le he tõ ség.

11) A szü ni dei és egyéb in ten zív kur zu so kon, nyel vi tá -
bo rok ban és kül föl di nyelv ok ta tó tan fo lyam okon va ló
rész évelt pá lyá za ti úton, a me gyei köz ala pít vány okon ke -
resz tül erõ tel je sen tá mo gat ni kell.

XIII. A KÖZ NE VE LÉ SI REND SZER 
MÛ KÖ DÉ SE, IRÁ NYÍ TÁ SA, FI NAN SZÍ RO ZÁ SA

A) MÛ KÖ DÉS

Hely zet kép

A köz ne ve lés mû kö dé sé re rá nyom ja ne ga tív bé lye gét a
nem ki ér lelt és a szak ma ál tal nem, vagy csak tö re dé ké ben
tá mo ga tott vál to zá sok ál lan dó su lá sa (rész le te sen lásd az I.
fe je zet ben).

A leg na gyobb prob lé mát je len leg a ren ge teg tör vé nyi
vál to zás, az egy más nak el lent mon dó jo gi sza bá lyo zá sok
so ka sá ga és az eb bõl adó dó bi zony ta lan ság okoz za. A ve -
ze tõ ket ez az ál la pot rend kí vül meg ter he li.

A ne ve lõ tes tü le tek ta nács ko zá si és dön té si jo gai, a szü -
lõi szer ve ze tek és a di ák ön kor mány zat ok mû kö dé se több -
nyi re meg fe le lõ kép pen biz to sít ja az in téz mé nyi de mok rá -

94 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



ci át. Azon ban je len van még is ko lá ink vi lá gá ban a szel lem
sza bad sá gát kor lá to zó és a fé lel met ger jesz tõ au tok ra tiz -
mus, amely meg aka dá lyoz za a de mok ra ti kus mû kö dés
meg ho no so dá sát.

Nem te kint jük a de mok rá cia egész sé ges meg nyil vá nu lá -
sá nak azo kat a tö rek vé se ket, ame lyek la i ku sok nak ad nak
fon tos dön té si jog kö rö ket ki fe je zet ten szak mai kér dé sek -
ben. A há zi rend vagy az is ko la bel sõ el len õr zé si és ér té ke -
lé si rend sze re ilyen szak mai kér dés. A ne ve lés tár sa dal mi
presz tí zsé nek nö ve ke dé se is re mél he tõ at tól, ha szak mai
kér dé sek ben a de mok rá ci át csak a hoz zá ér tõk kö ré re ter -
jeszt jük ki.

Köz ok ta tá si rend sze rünk nek ko ránt sem fõ sze rep lõi,
még is meg ha tá ro zó ele mei azok a hát tér in téz mé nyek,
ame lyek rész ben a mi nisz té ri um, rész ben az is ko lák mun -
ká ját se gí tik. Át szer ve zé sük kel az utób bi év ti zed ben úgy -
szól ván mind egyik mi nisz ter meg pró bál ko zott. Ezek nek
ered mé nye kép pen sza po rod tak a diszfunkciók, nö ve ke -
dett a lét szám, gya ra pod tak az át fe dé sek az el lá tan dó
funk ci ók kö zött, és mind na gyobb ös  sze gek be ke rült a
fenn tar tá suk.

Cé lok és ten ni va lók

1) Meg kell te rem te ni egy, az alap el vek nek (lásd az I. fe -
je zet ben) meg fe le lõ en mû kö dõ köz ne ve lé si rend szer mû -
kö dé sé nek jo gi és el len õr zé si fel tét ele it.

2) A köz ok ta tá si tör vény le gyen rö vid, át fo gó, a vég re -
haj tást hagy ja a ta nár ra, az is ko lá ra. Eb ben se gít sé get je -
lent het egy pe da gó gus eti kai sza bály zat vagy kó dex ál ta lá -
nos ér vé nyû el fo gad ta tá sa.

3) A pe da gó gu so kat er köl csi és anya gi meg be csült sé -
gük és egy át lát ha tó élet pá lya-mo dell kö vet ke ze tes vég -
hez vi te le ré vén a tár sa dal mi hi e rar chia õket meg il le tõ he -
lyé re kell fel jut ni.
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4) Alap el ve ink ér tel mé ben a köz ok ta tás rend sze ré nek és
in téz mé nye i nek kö zép pont já ban az em ber, az az a gyer mek
és a pe da gó gus áll. Min den in téz ke dést ket te jük kö zös ér -
de ké nek kell alá ren del ni. Ezt szol gál ja a to váb bi ak ban is
meg õr zen dõ és erõ sí ten dõ de mok ra ti kus mû kö dés, a szak -
mai önál ló ság, az igé nyes ség és a mi nõ ség el vei.

5) Az in téz mé nyek gya kor la tá ban a ki ala ku ló ban le võ
de mok ra ti kus vo ná so kat kell to vább erõ sí te ni. A de mok rá -
ci át vi szont csak a hoz zá ér tõk kö ré re sza bad ki ter jesz te ni,
ami ál tal a ne ve lés tár sa dal mi presz tí zsé nek nö ve ke dé se is
re mél he tõ.

6) A ve ze tõi au tok ra tiz mus fel szá mo lá sa cél já ból foly tat -
ni kell az in téz mény ve ze tõk kép zé sét akk re di tált és el len -
õr zött ke re tek kö zött, és pá lyá za ti úton tá mo gat ni kell a
ne ve lõ tes tü le ti szer ve zet fej lesz té se ket.

7) Kí vá na tos, hogy az ok ta tá si rend szer egé sze is de -
mok ra ti kus mó don mû köd jék. Ez is úgy va ló sul hat meg,
ha a dön té sek elõ ké szí té sé ben és a köz ok ta tá si ja vas la tok
ki ala kí tá sá ban a szak ma jut hat va ló di sze rep hez. Ezért van
szük ség egy pe da gó gus köz tes tü let (hi va tás ka ma ra) fel ál lí -
tá sá ra.

8) A köz ok ta tá si rend szer egész sé ges mû kö dé se az
aláb bi hát tér in téz mé nyek meg lét ét, ill. fel ada tok el lá tá sát
kí ván ja meg: szak igaz ga tá si ap pa rá tus, ku ta tó-fej lesz tõ in -
té zet, szol gál ta tó in té zet, mé ré si, ér té ke lé si és vizs ga köz -
pont, a pe da gó gus to vább kép zést és a szak vizs gát ko or di -
ná ló in té zet, re gi o ná lis szak mai szol gál ta tók, szak mai köz -
tes tü let (ka ma ra).

B) FI NAN SZÍ RO ZÁS, IRÁ NYÍ TÁS

Hely zet kép

A köz ne ve lés in téz mény rend sze re év ti ze dek óta alul fi nan -
szí ro zott ál la pot ban mû kö dik.
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Ko ráb ban az in téz mény-fenn tar tá si kö te le zett ség az ál -
la mot ter hel te. Ma el sõd le ge sen a he lyi ön kor mány zat ok
fel ada ta köz ok ta tá si in téz mé nyek lét re ho zá sa, fenn tar tá sa.
E fel ada to kat a kö te le zet tõl ter mé sze tes vagy jo gi sze mély
át vál lal hat ja, de et tõl a feladatellátási kö te le zett sé ge az ön -
kor mány zat nak nem szû nik meg.

Az in téz mény-fenn tar tás hoz, a ne ve lés hez-ok ta tás hoz
az ál lam ugyan hoz zá já rul, de nem fe de zi tel jes egé szé ben
a költ sé ge ket: azt az ön kor mány zat kény te len ki egé szí te ni.
Van nak vi szont sze gény te le pü lé sek, ahol a leg na gyobb
erõ fe szí tés sel sem ké pe sek a köz ok ta tá si in téz mény fenn -
tar tá sát fi nan szí roz ni.

A leg több köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó ja és irá nyí tó -
ja az ön kor mány zat, an nak kép vi se lõ tes tü le te. E tes tü le tek -
ben azon ban a ta gok nak csu pán ki sebb ré sze szak em ber.
Az in téz mé nyek köz vet len irá nyí tá sa te hát nem szak em be -
rek ke zé ben van.

A je len le gi tör vé nyi sza bá lyo zás sze rint az egyes szü lõi,
il let ve a di ák szer ve ze tek nek bi zo nyos kér dé sek ben, (pél -
dá ul az SzMSz, há zi rend ügyé ben) egyet ér té si, te hát dön -
té si jog kör ük van, ami a szak mai dön té se ket ki szol gál tat ja
a la i ku sok nak.

Is ko la rend sze rünk ma sok szí nû, amit meg õr zen dõ ér -
ték nek tar tunk.

Cé lok és ten ni va lók

1) El kell ér ni, hogy a köz ne ve lé si in téz mé nyek alap mû -
kö dé sé nek 100%-át a köz pon ti költ ség ve tés biz to sít sa: fenn -
tar tó tól füg get le nül, egy sé ges nor mák sze rint, de a sa já tos
fel ada tok ra is te kin tet tel.

2) Nem sza bad en ged ni, hogy a köz ok ta tá si in téz mény
lé te vagy nem lé te a he lyi vagy te le pü lé si ön kor mány zat
anya gi ere jé tõl, szak mai fel ké szült sé gé tõl függ jön. Ezt a
fel ada tot az ál lam nak kell meg ol da nia.
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3) Ah hoz, hogy alap el ve ink ne csak ide ák ma rad ja nak,
ha nem va ló ra vál ja nak, el en ged he tet len a köz ok ta tás fi -
nan szí ro zá sá nak ra di ká lis, több lép csõs vál toz ta tá sa. A
köz ne ve lés nek és a kul tú rá nak, ame lyet köz ve tít, csak is
úgy ad ha tó vis  sza a rang ja, ha több kor mány za ti cik lu son
ke resz tül ve ze tett kö vet ke ze tes po li ti kai cse lek vé sek nö ve lik
lát vá nyo san az ága zat ra for dí tott ös  sze ge ket. Min de nek -
elõtt az inf lá ci ót je len tõ sen meg ha la dó mér ték ben emel ni
kell a pe da gó gus- (és egyéb dol go zói) bé re ket több éven
ke resz tül.

4) Meg kell va ló sí ta ni a mi nõ ség el vû, ösz tön zõ fi nan szí -
ro zást, va la mint azt, hogy a mû kö dé sen felül a fej lesz tést
is köz pon ti for rá sok fe dez zék.

5) A je len le gi hez ké pest je len tõs több let-fi nan szí ro zást
igé nyel nek az aláb bi fel ada tok:

a) in gye nes óvo dai el lá tás, amely nek ered mé nye kép -
pen vár ha tó an meg nö vek szik a rend sze res óvo dai ne ve -
lés ben ré sze sü lõ hát rá nyos hely ze tû kis gyer me kek szá -
ma, s így ja vul hat nak esé lye ik a ta nul má nya ik meg kez dé -
se után;

b) az egész na pos is ko lai fog lal koz ta tás kö rül mé nye i -
nek meg te rem té se min den hol, ahol a gyer mek egész sé ges
fej lõ dé sé hez ez szük sé ges;

c) is ko la bu szok fenn tar tá sa a kis te le pü lé sek is ko lás ko -
rú gyer me ke i nek is ko lá ba szál lí tá sá ra (e cél csak má sod la -
gos: el sõ sor ban ar ra kell tö re ked ni, hogy le he tõ leg min den
kis te le pü lé sen le gyen köz ok ta tá si in téz mény);

d) köz le ke dé si se gít ség meg szer ve zé se (kü lö nö sen a ki -
sebb te le pü lé se ken) a sa já tos ne ve lé si igény bõl szár ma zó
gyógy pe da gó gi ai szol gál ta tá sok el éré sé re;

e) a kol lé gi u mi fé rõ he lyek szá má nak és mi nõ sé gé nek
je len tõs ja ví tá sa, kü lö nös te kin tet tel a le sza ka dó ré te gek
gyer me ke i nek te het ség men té sé re és -gondozására;

f) a szol gá la ti la ká sok il let ve fé rõ he lyek te rem té se fi a tal
pe da gó gu sok és az anya nyel vi nyelv ta nár ok szá má ra;
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g) in téz mény kor sze rû sí té sek és -építések tá mo ga tá sa;
h) uszo da, dísz te rem, sport ud var, tor na te rem épí té sek;
i) az is ko lák el lá tá sa mind azok kal az esz kö zök kel és

fel sze re lé sek kel, ame lyek hi á nyá ban nem fe lel het nek meg
a kor sze rû ség kri té ri u ma i nak.

6) E cé lo kat to vább ra is pá lyá za ti úton cél sze rû fi -
nan szí roz ni. Az alap fel ada to kat azon ban – ame lyek nek
kö rét új ra kell ér tel mez ni a tör vény ben – költ ség ve té si
for rás ból kell meg ol da ni; er re te hát nincs ér tel me pá -
lyá za tot ki ír ni. A köz pon ti költ ség ve tés bõl fi nan szí ro -
zott prog ra mok meg va ló su lá sát és hasz no su lá sát el len -
õriz ni kell.

A fi nan szí ro zás a köz ne ve lé si stra té gia kulcs kér dé se.
A ki tû zött cé lok csak ak kor va ló sul hat nak meg, ha vég -
re haj tá suk hoz a min den ko ri kor mány zat elõ te rem ti a
szük sé ges ös  sze ge ket. A csök ke nõ gyer mek lét szám mi att
sok min den ren del ke zés re áll: épü let, fel sze re lés, pe da -
gó gus, se géd erõ, tár sa dal mi tá mo ga tás. A meg le võ is ko -
lá kat nem sza bad fel szá mol ni: ál lan dó fej lesz tés sel meg
kell õket õriz ni.

C) EL LEN ÕR ZÉS, ÉR TÉ KE LÉS 
A KÖZ NE VE LÉS BEN

Hely zet kép

A szak fel ügye let 1985-ben tör tént meg szün te té sé vel a köz -
ne ve lé si rend szer szak mai el len õr zés nél kül ma radt. Ez a
hely zet Eu ró pá ban szin te pél dát lan.

A ha zai ok ta tás irá nyí tás egy elõ re ke ve set tett egy szak -
mai el len õr zé si rend szer ér de ké ben. A sza po ro dó köz ok -
ta tá si mé ré sek nem te kint he tõk ilyen nek. Mi több, a té ves
tel je sít mény kény szer kö vet kez té ben rossz irány ba, a ké -
pes ség fej lesz tés he lyett a tesz tek nek va ló meg fe lel te tés fe -
lé te re lik a pe da gó gi ai gya kor la tot.
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Egyet len kor sze rû, is ko la ba rát, fej lesz tõ jel le gû kül sõ el -
len õr zé si-mé ré si rend szer mû kö dik a ma gyar köz ne ve lé si
rend szer ben: a ka to li kus in téz mé nyek kö ré ben.XXV

Cé lok és ten ni va lók

1) Olyan kül sõ szak mai el len õr zés re van szük ség, amely fi -
gye lem mel tud len ni a plu ra lis ta is ko la rend sze rünk re, az
egyes in téz mé nyek szak mai önál ló sá gá ra, amely meg bíz -
ha tó in for má ci ó kat nyújt az in téz mé nyek va lós te vé keny -
sé gé rõl, fej lesz tõ jel le gû, in téz mény ba rát, és meg te rem ti a
mi nõ ség ala pú fi nan szí ro zás alap fel tét ele it.

2) Az el len õr zé si rend szer cél ja nem a hi ba ke re sés és az
el ma rasz ta lás min den áron, ha nem a jó gya kor lat se gí té se,
meg erõ sí té se és a ja ví tan dó te rü le tek fel tá rá sa.

3) A kül sõ el len õr zés nek irá nyí tott bel sõ el len õr zés re és
ön ér té ke lés re kell épül nie és an nak meg ál la pí tá sa it ala pul
ven nie a hely szí ni vizs gá lat so rán. Mód sze rei te hát az ön -
ér té ke lés, a do ku men tum elem zés, a hely szí ni meg fi gye lé -
sek (pl. óra lá to ga tá sok), in ter júk, kér dõ íves vizs gá la tok,
ame lye ket együt te sen al kal maz. Az el len õr zés nek ki kell
ter jed nie az in téz mény éle té nek min den fon tos te rü le té re,
így az erõ for rás ok ra, a stra té gi á ra, a ve ze tés re, a pe da gó -
gi ai és egyéb fo lya ma tok ra, és ter mé sze te sen az ered mé -
nyek re. Ez ál tal vál hat al kal mas sá ar ra, hogy a pe da gó gi ai
mun ka ered mé nyét is vizs gál ja.

4) A kül sõ el len õr zést és ér té ke lést olyan e fel adat ra kép -
zett és ké pe sí tett füg get len szak ér tõk nek kell vé gez ni ük, akik
ma guk is köz ok ta tá si in téz mé nyek ben dol goz nak. En nél fog -
va nem csak az el len õr zés szak sze rû sé gét és ob jek ti vi tá sát ga -
ran tál ják, ha nem ma guk is ta nul nak egy-egy in téz mény vizs -
gá la ta so rán, amely bõl vi szont az anya in téz mé nyük nyer.

5) Az el len õr zés be be kell von ni nem csak a pe da gó gu -
so kat és a ve ze tõ sé get, ha nem a di á ko kat, a szü lõ ket, a
nem pe da gó gus dol go zó kat és a fenn tar tót is.
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ÖS  SZEG ZÉS

A köz ne ve lés fej lesz té sé nek fent is mer te tett stra té gi á ja
min de nek elõtt azt cé loz za meg, hogy fi a tal ja ink ne vál ja -
nak a fo gyasz tói tár sa da lom kön  nyen ma ni pu lál ha tó bá -
bu i vá, ha nem az er köl csi ren det tisz te lõ, az õse ink tõl
megöröklött ér té ke ket õr zõ és to vább adó, mû velt, egész sé ges
lel kû és szel le mû, az új idõk sza vá ra ru gal ma san re a gál ni
tu dó fel nõt tek ké. Cél ja a ne mes ha gyo má nyo kon nyug vó
meg le võ ál la po tok ren de zé se, sza bá lyo zá sa, a köz ne ve lés
rang já nak hely re ál lí tá sa.

Vis  sza kell ad ni az em be rek nek a mun ka, az al ko tás
örö mét. Vis  sza kell ad ni min den egyes szak má nak, hi va -
tás nak, ki tün te tet ten a pe da gó gi á nak a be csü le tét, me lyet
év szá zad ok ered mé nye kép pen ki ví vott ma gá nak. Ez zel, és
nem a tra dí ci ónk tól ide gen min ták si ker te len má so lá sá val
vál ha tunk az Eu ró pai Unió él vo na lá ba tar to zó nem ze tek
egyi ké vé.

JEGYZETEK:

I A köz ne ve lé si rend szer több mint 2 mil lió gyer me ket il let ve ta nu lót, kö zel

150 ezer pe da gó gust, mint egy 90 ezer egyéb in téz mé nyi dol go zót fog lal -

koz tat. E sze rep lõk köz vet len hoz zá tar to zó it 2 fõ vel szá mol va to váb bi 4,5

mil lió em bert érint köz vet ve.

II Ku ta tá sok ta nú sá ga sze rint mint egy 80%-uk rossz vé le mén  nyel van az ok -

ta tás po li ti ká ról.

III 1975-ben még több mint 175 ezer gyer mek szü le tett egy év ben; 2001-tõl

az él ve szü le té sek szá ma 100 ezer alatt ma radt.

IV Lásd a 2002 de cem be ré ben el fo ga dott költ ség ve té si tör vényt.

V Az is ko la épü le tek nek mind ös  sze 13%-a épült az utób bi ti zen öt év ben,

30%-a 50-100 éves, vagy an nál is idõ sebb.

VI Lásd pél dá ul az is ko lai osz tá lyo zás kér dé sét, az al só ta go za tos év is mét lés

ti lal mát, az in teg rá ció ki zá ró la gos sá té te lét, stb.

VII A je len ta nul mány ban is mer te tett köz ne ve lé si stra té gi át 2003-2005 kö zött

öt or szá gos és mint egy har minc re gi o ná lis kon fe ren ci án is mer tet tük és vi -
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tat tuk meg kö zel tíz ezer pe da gó gus sal és más ér tel mi sé gi vel. A szó ban és

írás ban ér ke zett meg erõ sí tõ ref le xi ók alap ján ok kal hi het jük, hogy el gon -

do lá sa ink él ve zik a gon dol ko dó ma gyar tár sa da lom több sé gé nek egyet -

ér tés ét és tá mo ga tá sát.

VIII A köz ok ta tás ra for dí tott költ ség ve té si ki adá sok a nem ze ti össz ter mék bõl

3,5%-ot je len tet tek 2001-ben, egy re csök ke nõ ten den ci át mu tat va. Ugyan -

ez az arány szám ti zen négy eu ró pai or szág ban jó val ma ga sabb, egé szen a

4,4%-ig ter jed, és csu pán két or szág ban - Gö rög or szág ban és Szlo vá ki á -

ban - ma rad a ma gyar szint alatt.

IX Ki vé ve a ka to li kus köz ne ve lé si rend szert, ahol 2002 óta szisz te ma ti kus

kül sõ szak mai el len õr zé si-ér té ke lé si rend szer mû kö dik. Lásd er rõl rész le -

te sen a Mes ter és Ta nít vány 2. szá mát.

X Lásd a Nem ze ti alap tan terv 2003 de cem be ré ben el fo ga dott, jrelenleg ha tá -

lyos vál to za tát.

XI A tör vény, a Nem ze ti alap tan terv és a két szin tû érett sé gi meg al ko tá sa kor

az ok ta tás irá nyí tás meg ha tá ro zó szak mai szer ve ze tek vé le mé nyét vet te

sem mi be.

XII Az érett sé gi re form ja a leg több kér dést nem ol dot ta meg: to váb bi vál -

toz ta tá sok lesz nek el ke rül he tet le nek né hány éven be lül. (Lásd er rõl

rész le te seb ben: Hoffmann Ró zsa: Mi ért rossz az új érett sé gi-fel vé te li

rendszer?, in: Mes ter és Ta nít vány, 2005/8. szám, 130-135. o.) Az alap -

mû velt sé gi vizs ga pe dig, amely több mint tíz éve sze re pel a tör vény ben

és an nak min den mó do sí tott vál to za tá ban, mind ed dig nem funk ci o ná ló

in téz mény, ám éb ren tar tá sá ra mil li ár do kat for dí tott már az ok ta tás irá -

nyí tás.

XIII A ma gyar or szá gi kö zép is ko lás ok nak mind ös  sze 34%-a (570 ezer fõ a

2002/2003-as tan év ben) ta nult gim ná zi um ban, 43%-a szak kö zép is ko lá -

ban, és 23%-a, az az majd nem egy ne gye de járt szak is ko lá ba.

XIV A 2005. és 2006. évi költ ség ve tés diszk ri mi na tív mó don hoz ta hát rá nyos

hely zet be az egy há zi is ko lá kat. Til ta ko zá sul ci vil szer ve ze tek 2004. de -

cem ber 14-án és 2005. de cem ber 16-án bé kés de monst rá ci ót tar tot tak

több tíz ezer em ber rész vé te lé vel.

XV Idé zet Né meth Lász ló tól

XVI A leg fon to sabb óvo dai ada tok: A 2001/2002-es tan év ben 4641 óvo dá ban

357.057 fé rõ he lyen 331.707 gyer me ket ne velt 31.550 óvo da pe da gó gus.
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Az óvo dai el lá tás költ sé ge i nek meg osz lá sa a kö vet ke zõ: a költ sé gek nek

az ál lam kb. 30-40%-át, a fenn tar tó kb. 45-60%-át, a szü lõ: kb. 11-15%-át

fe de zi.

XVII Ugyan eb ben a fe je zet ben tár gyal juk a gyógy pe da gó gi ai in téz mé nye ket,

il le tõ leg a gyógy pe da gó gi ai ok ta tást.

XVIII A leg fon to sabb ál ta lá nos is ko lai ada tok: A 2001/2002-es tan év ben 3.423

ál ta lá nos is ko la mû kö dött. Eb bõl 144-et (4,2%-ot) egy há zak, 66-ot (1,9%-

ot) ala pít vá nyok tar ta nak fenn. Az in téz mé nyek 93,9%-a te hát ál la mi (ön -

kor mány za ti). Ugyan eb ben a tan év ben a ta nu ló lét szám 944.244 fõ; a pe -

da gó gu sok szá ma 90.294 fõ volt. Az egy pe da gó gus ra ju tó gyer mek lét -

szám 10,5 fõ.

XIX A sza bad is ko la vá lasz tás jo gá nak ér vé nye sü lé sét fik ci ó vá tor zí tot ta a ta -

nu lók fel vé tel ének igaz ga tók ra vo nat ko zó köttelezõ tör vé nyi mó do sí tá sa

2005 õszén.

XX A leg fon to sabb kö zép is ko lai ada tok: Gim ná zi u mok szá ma: 577, eb bõl

hat- vagy nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok: 293. A gim ná zi u mok kö zül egy -

há zi: 88, ala pít vá nyi: 48. Szak kö zép is ko lák szá ma: 798, eb bõl egy há zi: 23,

ala pít vá nyi: 110. A kor osz tály össz-létszáma: 549.725 fõ (100%). Gim ná zi -

u mi ta nu lók ará nya 34%, eb bõl hat- vagy nyolc osz tá lyos gim ná zi um ba já -

rók arány szá ma 5%. Szak kö zép is ko lai ta nu lók ará nya 43,6%. Pe da gó gu -

sok össz-létszáma 37.083 fõ.

XXI A köz ok ta tás ré szét ké pe zõ szak kép zés (az az a fel nõtt kép zés nél kü li)

alap ada tai: Szak is ko lák szá ma: 469. Eb bõl egy há zi: 19 (4%), ala pít vá nyi,

ma gán: 49 (10%). Ta nu lók szá ma: 126.367 fõ. Pe da gó gu sok szá ma: 7.982

fõ. Szak ké pe sí té sek szá ma: 809.

XXII Meg kö ze lí tõ leg 1.500 be jegy zett ki adó van, eb bõl 100-150 fog lal ko zik

tan könyv vel, több sé gük azon ban csak 1-2 könyv vel sze re pel. A meg ha -

tá ro zó csu pán mint egy 10 ki adó te vé keny sé ge. Kb. 15.000-féle tan könyv

je le nik meg mint egy 17 mil lió pél dány ban. A tan könyv jegy zé ken ál ta lá -

ban több mint 2.000 jó vá ha gyott könyv sze re pel.

XXIII 2004-ben az Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé gé nek ada tai alap ján

az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek be be írt 3-22 éves ko rú gyer -

me kek/ta nu lók lét szá ma: 280 000 fõ = cc.14 %.

XXIV A nyelv ta nu lás leg fon to sabb ada tai: Ál ta lá nos is ko lá ban ide gen nyel vet

ta nu lók szá ma: 667.578 fõ. Gim ná zi um ban nyel vet ta nul: 322.884 fõ. Eb -
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bõl emelt szin ten: 23.083 fõ (7%). Szak kö zép is ko lá ban nyel vet ta nul:

243.113 fõ. A szak mun kás kép zés ben nyel vet ta nu lók szá ma: 82.303 fõ

(66,4%).

XXV Lásd er rõl rész le te sen a Mes ter és Ta nít vány 2004. évi 2. szá mát.
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CSAK ILYEN RE FOR MOT NE!6

Az ezertizenegyedik tanév borús kilátásai

A ma gyar is ko la – a ben cés szer ze te sek ál tal 996-ban ala -
pí tott Szent Már ton he gyi mo nos tort  elõd jé nek te kint ve –
már 1010 éves. Na po kon be lül kez dõ dik az új, 2006-2007-
es tan év, amely te hát szük ség kép pen gaz dag tör té nel mi
örök ség foly ta tó ja.

Si ke res nem ze tek vi rág zó kor szak ok ban az élet min den
te rü le tén har mó ni át tud nak te rem te ni ne mes ha gyo má -
nya ik to vább vi te le és az ál lan dó vál to zá sok meg kí ván ta
újí tá si kény szer kö zött. A tra dí ci ók ápo lá sa, a gyö ke rek
erõ sí té se a sta bi li tást, az em be rek ele mi szük ség le te ként
je lent ke zõ biz ton sá got szol gál ja. A meg úju lás pe dig a moz -
gás ban le võ vi lág hoz tör té nõ al kal maz ko dást. Az ok ta tás -
ügy ben ter mé szet sze rû leg szin tén egyi de jû leg je lent ke zik
ez a ket tõs ség. Ami kor egyen súly ba ke rül, ak kor ke gyel mi
idõ sza kát éli az is ko la. Mint pél dá ul Klebelsberg kul tusz -
mi nisz ter sé ge alatt.

Az utób bi négy év ben vé sze sen ki bil lent a mér leg. A
sza bad de mok ra ta-szo ci a lis ta ok ta tás irá nyí tás nak nem volt,
és ma sincs szük sé ge a gyö ke rek re. Ér ték vi lá guk ban nem
ját sza nak sze re pet a ha gyo má nyok: in téz ke dé se i ket az ál -
lan dó újí tá si láz ge ne rál ja. Elõ zõ négy évi kor mány zá su kat
is va ló sá gos re form-düh jel le mez te. Ezért több mint meg -
le põ, hogy újabb kor mány za ti cik lu suk kez de tén is mét re -
for mot hir det nek a tan ügy ben. Mint ha nem õk kor má -
nyoz tak vol na éve kig. 

A par la men ti több ség – az el len zé ki pár tok egy be hang zó
el uta sí tá sa mel lett – ez év nya rán is mét olyan ok ta tá si tör vé -
nye ket fo ga dott el, ame lyek nek hí vó sza va nem más, mint a
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re form. A kor mány min den vál to zá si szán dé kát ez zel a fe -
dõ név vel ta kar ja, szem be ál lít va a ko a lí ció „mo der ni zá ló”,
szár nya ló jö võt fes tõ tö rek vé se it az el len zék úgy mond ma -
ra di sá gá val. Azok az em be rek, akik csak egy-egy te le ví zi ós
csa tor na hír adá sa i ból szer zik a köz éle ti is me re te i ket, köny  -
nyen be is dõl nek en nek a ha zug in dok lás nak. Ám a va ló -
di tör té né sek re fi gye lõk nek ér te ni ük kell, hogy mi rõl van
szó. A re form fo gal ma új ra for má lást, meg újí tást, át ala kí tást,
po zi tív tar tal má nál fog va job bí tást je lent. Ez zel szem ben az
ok ta tá si tör vé nyek mó do sí tá sa úgy szól ván nem szól más ról,
mint a pénz rõl. Va la mint olyan el kép ze lé sek rõl, ame lyek to -
vább gyen gí tik a ma gyar is ko la ha gyo má nyos erõs sé ge it.

Néz zük, mit is kí nál nak a tör vény mó do sí tá sok az 1011.
tan év re.

A leg in kább rek lá mo zott meg té vesz tõ lát szó la gos re -
form elem az „ok ta tás szín vo na lá nak ja ví tá sa”. Ki ne ér te ne
egyet az zal, hogy a mér cét foly ton emel ni kell? A célt il le -
tõ leg nincs is vi tat koz ni va lónk. Ám azt szak mai ér vek re tá -
masz kod va ki kell je len te nünk, hogy a köz ok ta tá si tör -
vény cso mag élet be lé pé sé tõl nem az ok ta tás szín vo na lá nak
emel ke dé se, ha nem el len ke zõ leg, an nak to váb bi rom lá sa
vár ha tó. 

Köz tu dott ugyan is, hogy a tan ügy ben az ered mény el -
sõ sor ban a pe da gó gu so kon mú lik. Ha a kép zett sé gük ma -
gas fo kú, ha lel ki-tes ti egész sé gük meg fe le lõ, és ha van
ide jük és mód juk a fej lõ dés re és a re ge ne rá ló dás ra, csak
ak kor van jó esé lyünk ar ra, hogy ne ve lõ-ok ta tó mun ká ju -
kat ma gas szín vo na lon vé gez zék. Ez a hu mán erõ for rás je -
len ti a pe da gó gi ai te vé keny ség leg biz to sabb ga ran ci á ját. E
há rom kri té ri um olyan szak mai evi den cia, amel  lyel el len -
té te set egyet len pe da gó gi ai is ko la sem ál lít. A nyá ron el fo -
ga dott tör vény cso mag az em lí tett há rom fel té tel egyi ké nek
sem fe lel meg. 

A pe da gó gus kép zés sel nem is fog lal ko zik. Nem ez a
prob lé ma per sze, ha nem az, hogy a fel sõ ok ta tás „bo lo gnai
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fo lya mat ként” el hí re sült át ala kí tá sá nak egyik mos to ha gyer -
me ke épp az el ké pesz tõ mér té kû ké sé ben le võ pe da gó -
gus kép zés. Úgy lát szik, az új ok ta tás irá nyí tás nak ar ra volt
ide je, hogy az egye te mek gaz da sá gi ta ná csa i nak jog kör ét
szé le sí tõ, az au to nó mi át csor bí tó, va la mint a kép mu ta tó
mó don fej lesz té si rész hoz zá já ru lás nak ne ve zett tan díj be -
ve ze té sé rõl in téz ke dõ fel sõ ok ta tá si tör vényt si es se nek el -
fo gad tat ni. Ar ra azon ban még nem, hogy a pe da gó gus kép -
zés nyi tott és ége tõ en sür ge tõ kér dé se i re vá laszt ke res se -
nek. Pe dig ez ugyan an nak a mi nisz ter nek a fe le lõs sé ge,
aki el kö te lez te ma gát az ok ta tás szín vo na lá nak ja ví tá sa
mel lett. Amint lát juk, eh hez az el sõ fel té tel még hi ány zik.
Ho lott bi zo nyí tást sem igény lõ tény, hogy a pe da gó gus -
kép zés tény le ges tar tal mi és szer ke ze ti re form ja  nél kül a
köz ok ta tás ban nem lesz nek je len tõs vál to zá sok. A to vább -
kép zé sek ben sem re mény ked he tünk: a tör vény csak a
szank ci ó kat is ki lá tás ba he lye zõ kö te le zõ in for ma ti kai to -
vább kép zés rõl ren del ke zik, mi köz ben más fe lõl a költ ség -
ve tés a to vább kép zé si ke re te ket je len tõ sen beszûkítette..

A ta ní tók és ta ná rok tes ti-lel ki ál la po ta már az el múlt
né hány év ben is rossz mi nõ sí tést ka pott ku ta tá si ered mé -
nyek rõl szó ló be szá mo lók ban és a min den na pi ta pasz ta la -
tok ban egy aránt. A ne ga tív össz kép mö göt tes okai kö zött
a rend kí vü li fe le lõs ség gel já ró és nagy kon cent rá ci ót
igény lõ, ke vés pers pek tí vát kí ná ló és mél tat la nul ala cso -
nyan meg be csült pe da gó gi ai mun kát kell lát nunk. A nyá -
ron el fo ga dott tör vény cso mag egyik rész te rü le ten sem ígér
ja vu lást. Mi több, to váb bi rom lás prog nosz ti zál ha tó. A fe -
le lõs ség és a stressz fo ko zó dik, a meg be csü lés zsu go ro dik.
A már ed dig is agyon sza bá lyo zott ne ve lõ-ok ta tó mun kát
új ból át dol go zan dó mi nõ ség irá nyí tá si prog ra mok és in téz -
ke dé si ter vek szo rít ják majd bék lyó ba. Ezek nek meg al ko -
tá sá hoz per sze idõ és pénz kel le ne, ami nem hogy nõ ne,
ha nem ép pen csök ken. A leg alap ve tõbb szak mai dön té se -
ket (ér té ke lés, osz tá lyo zás, to vább ha la dás, év is mét lés) ez -
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után sem a ta ní tó hoz hat ja meg, ha nem a tör vény sza bá -
lyoz za – azt su gall ván, mint ha a ta ní tók al kal mat la nok len -
né nek hi va tá suk e te rü le té nek gya kor lá sá ra. Az agyon sza -
bá lyo zott ál la pot és a szak mai kom pe ten cia meg kér dõ je le -
zé se to vább rom bol ja a te kin té lyét, csök ken ti a meg be -
csült sé gét az ala cso nyan is ko lá zott szü lõk tö me ge i nek sze -
mé ben, akik kel kön  nyû el hi tet ni, hogy a ta ní tó nem ér ti a
dol gát. Így te szik le he tet len né a tör vény pa ra gra fu sai,
hogy a mun ká ját a ko ráb bi nál ered mé nye seb ben vé gez ze.
To váb bá a be ha ran go zott bér be fa gyasz tás ront ja a ta nár -
em be rek élet ki lá tá sa it, a kény sze rû ség bõl vál lalt több let -
mun kák pe dig  az egész sé gét. Amit az el bo csá tá sok tól va -
ló fé le lem már ön ma gá ban vé ve is ki kezd. Mind ez azt
ered mé nye zi, hogy de rûs, op ti mis ta, al ko tó, in tel lek tu á lis
éle tet élõ ta ná rok he lyett rö vid pó rá zon tar tott, meg fé lem -
lí tett szel le mi bér mun kás ok ez rei fog ják gyer me ke in ket és
uno ká in kat mind ki lá tás ta la nabb ered mé nyes ség gel ne vel -
ni, mi köz ben is ko lá ink hom lok za tá ra a kor mány mint egy
fel írat ja az „emel jük az ok ta tás szín vo na lát” jel szót. 

És mi a hely zet az idõ vel? Van-e re á lis ké pe az ok ta tás
irá nyí tó i nak ar ról, hogy hány órát dol go zik át lag ban he ten -
te egy, a dol gát tisz tes sé ge sen vég zõ ta nár em ber? Bi zony
nincs. Ilyen fel mé rést so ha sem ké szít te tett. A szak mai ada -
tok ra, ame lyek bõl ki de rül, hogy kö te le zõ  hi va tás be li fel -
ada ta i nak lel ki is me re tes el lá tá sa már ed dig is ki töl töt te, sõt,
meg ha lad ta a tör vé nyes mun ka idõt, oda sem fi gyel. Az is
hi de gen hagy ja, hogy a vál ság ban le võ csa lá dok so ka sá ga
mi att a ma gyar pe da gó gus sok kal több idõt és ener gi át for -
dít egy-egy gye rek re, mint sze ren csé sebb nyu ga ti kol lé gá -
ja, aki más fe lõl a sok szo ro sát ke re si. Nem, õ csak azt haj -
to gat ja, hogy nyu ga ton ma ga sabb a tan tó em be rek he ti óra -
szá ma, mint ná lunk, ak kor hát egy-ket tõ re fel eme li, anél -
kül, hogy egyet len fil lér rel kom pen zál ná a több let mun kát. 

A nap nál is vi lá go sabb, hogy a pe da gó gu sok meg nö velt
mun ka ide je, s az ez ál tal meg ta ka rí tott ös  szeg a költ ség ve -
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té si lyu ka kat hi va tott be töl te ni. Akár csak a nyolc év fo lyam -
nál ke ve seb bel mû kö dõ kis is ko lák tag in téz mén  nyé deg ra -
dá lá sa, vagy a fej lesz té si rész hoz zá já ru lás nak ke resz telt
tan díj be ve ze té se a fel sõ ok ta tás ban. A kor mány prog ram -
ban be ha ran go zott is ko la-fel újí tá sok ról, uszo da épí té sek rõl
per sze szó sincs egy elõ re. Va gyis a nyá ron el fo gad ta tott
tör vény mó do sí tás an nak a pénz ügyi meg szo rí tó cso mag -
nak a ré sze, amel  lyel a kor mány a sa ját ma ga rossz gaz dál -
ko dá sá nak ka taszt ro fá lis ered mé nyét pró bál ja meg ál cáz ni.
Ám mi köz ben el vesz, a má sik ke zé vel szór ja a pénzt a kö -
rön be lül le võk nek: Az egye te mek gaz da sá gi ta ná csá nak
tag jai szép ho no rá ri u mot él vez nek,  a mé reg drá ga két szin -
tû érett sé gi to vább vi rág zik, és az ugyan csak mil li ár do kat
fel emész tõ kom pe ten cia mé ré sek szá ma sem csök ken, ha -
nem in kább nõ. No és szép csend ben foly ta tó dik a ti zen -
két év fo lya mos egy sé ges is ko la ví zi ó já nak meg va ló sí tá sa,
ho lott ez is, akár csak a fel so rol tak, ide gen a ma gyar is ko -
la tör té net ha gyo má nya i tól. Er rõl szól te hát a az új tan évet
kö szön tõ ok ta tá si „re form”.

A rend szer vál to zás elõ sze le an nak ide jén föl do bott egy
mû vet, ame lyet az el múlt más fél év ti zed ben gyak ran idéz -
tek a kon zer va tív gon dol ko dás tól tá vo labb ál ló ok ta tás po -
li ti ku sok és szak em be rek. A kö tet cí me – az idé zõ je let nem
szá mít va – meg egye zik en nek az írás nak a cí mé vel. Ko ráb -
ban gyak ran vi tá ba száll tam az üze ne té vel. Ál lás pon tom
sze rint a szer ves, vé gig gon dolt, kö zös ter ven ala pu ló, a
köz jót szol gá ló ok ta tá si re form nem hogy el íté len dõ, ha -
nem szük sé ges és hasz nos, te hát jó do log lett vol na. Mi
több, el ma ra dá sa sú lyos hi bá ja és hi á nyos sá ga a kö zel múl -
tunk nak. A 2006-ban ala kult kor mány ok ta tá si re form nak
ne ve zett tö rek vé sei lát tán azon ban az új tan év kez de tén
nem tu dok mást kí ván ni a ma gyar fi a ta lok nak, szü le ik nek
és ne ve lõ ik nek, mint hogy „csak ilyen re for mot ne!” 
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NÖ VEK VÕ TA NU LÓ LÉT SZÁM, 
APA DÓ TÁ MO GA TÁS7

Hartvik gyõ ri püs pök sza bály köny vé bõl tud juk, ho gyan
ün ne pel ték a XI. szá zad vé gén Ap ró szen tek ün ne pét a
gyõ ri szé kes egy há zi is ko lá ban. A mai di ák élet is mert
for dí tott nap já nak e sa já tos kö zép ko ri elõz mé nyén di ák
püs pö köt vá lasz tot tak a gye re kek, akik di ák pa pok se gít -
sé gé vel nagy ko mo lyan vé gez ték a szer tar tást. Majd kö -
vet ke zett a bo lon do zás, ko mé di á zás, a ta ná rok és elöl -
já rók ki fi gu rá zá sa, vé gül a kö zös já ték és ün ne pi ét ke -
zés. Ez a fel jegy zés – sok más mel lett – ar ról ta nús ko -
dik, hogy a ka to li kus is ko la rö vid del 996-ban tör tént
meg ala pí tá sa után nem csak ered mé nyes ne ve lõ mun kát
foly ta tott és a kor eu ró pai szín vo na lán ok ta tott, ha nem
pe da gó gi ai gya kor la tát te kint ve gyer mek köz pon tú nak,
ak ko ri mér cé vel te kint ve rend kí vül mo dern nek volt
mond ha tó. 

Év szá zad okon ke resz tül ugyan ez jel le mez te a ka to li kus
is ko lá kat: jó ne ve lés, hit, er kölcs, szín vo nal, kor sze rû ség.
Vi ha ros tör té nel münk kár té te lei kö zött tart juk szá mon,
hogy saj nos egyet len sincs kö zöt tük, amely meg sza kí tás
nél kül vé gig él het te vol na a több mint ezer évet. Ám min -
dig új já szü let tek, fel tá mad tak. Az ál la mo sí tás gyász nap já ig
(1998. jú ni us 16.) a töb bi tör té nel mi egy ház zal együtt a
ma gyar is ko la rend szer több mint 60 %-át  gon doz ták. Majd
az ál la mo sí tás után há rom évvel született egyez ményt kö -
ve tõ en, a ha ta lom ke gyé bõl tíz egy há zi, köz tük nyolc ka -
to li kus kö zép is ko la foly tat hat ta ne ve lõ mun ká ját, mi köz ben
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fa la ik kö zé az em lí tett jel lem zõk mel lé be köl tö zött a sze -
gény ség és az ál lan dó sult fé le lem.  

Ilyen múlt gyö ke re i bõl táp lál ko zott az 1989 után új ra -
szer ve zõ dött ka to li kus ok ta tá si rend szer. Má ra – a tör té nel -
mi egy há zak kal együtt – a köz ok ta tás nak mint egy 6-8 %-
os sze le tét mond hat ják ma gu ké nak. A szám sze rû gya ra po -
dás szük ség sze rû en le las sult, ha nem is állt meg. Mi nõ sé -
gi fej lõ dé sü ket jól mu tat ja né hány adat: a ka to li kus is ko lák -
ba já ró gyer me kek szá ma ti zen négy év alatt meg négy sze re -
zõ dött, és ma már nem tud ja ki elé gí te ni a tár sa dal mi igé -
nye ket. Az ide je lent ke zõk nö vek võ szá ma mö gött nem -
csak a jó is ko la irán ti jo gos szü lõi re mé nyek hú zód nak
meg mo tí vum ként, ha nem ezen in téz mé nyek nyil vá nos -
ság ra ho zott ki vá ló mu ta tói is az ún. pe da gó gi ai hoz zá -
adott ér ték te kin te té ben. 

Ho gyan le het jel le mez ni ma a ka to li kus is ko lá kat? 
Kül sõ kö rül mé nye i ket te kint ve – az irá nyuk ban meg -

mu tat ko zó nö vek võ igény mel lett – zöm mel ne ga tív mu ta -
tó kat ta lá lunk. Olyan sze ku la ri zált vi lág ban mû köd nek,
amely alig tud va la mit a ke resz tény ne ve lés mi ben lé té rõl.
Az ate is ta em be rek jó eset ben ide gen ke dés sel, cso da bo ga -
rat meg il le tõ kö zön  nyel vagy gún  nyal szem lé lik in téz mé -
nye in ket. Gyak ran ezen túl men ve ba rát ság ta lan, el len sé -
ges vi lág ve szi õket kö rül. Kü lö nö sen igaz ez a mai pénz -
szû ké ben. Ahol mi köz ben év rõl év re igaz ság ta la nul ki sebb
ös  sze ge ket kap nak, mint az ál la mi is ko lák, ve ze tõ kor -
mány pár ti ok ta tás po li ti ku sok azt suly kol ják, hogy ép pen
for dít va van. Ez ál tal is ko lá ink egy fe lõl vég ze te sen el sze -
gé nyed nek, más fe lõl el kell szen ved ni ük a ve tély társ ként
vi sel ke dõ ál la mi ok ta tás sze rep lõ i nek nö vek võ el len sé ges -
sé gét. A 2007. évi költ ség ve té si tör vény mél tat lan köz ok ta -
tá si le fa ra gá sai elõ re ve tí tik az ilyen ter mé sze tû fe szült sé -
gek nö ve ke dé sét.

Is ko lá ink bel sõ vi lá gát te kint ve sok kal jobb a hely zet. A
mér he tõ ki ma gas ló ered mé nye ik rõl már szól tunk. Ám fon -
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tos meg em lí te ni még né hány jel lem zõt. Nö vek võ ta nu ló -
lét szám és apa dó fi nan szí ro zás mel lett jó val ma ga sabb szá -
za lék ban fog lal koz nak a gye re kek kel szak kö rök ben, te het -
ség gon do zás ban, ének kar ok ban, ki rán du lá so kon, mint az
ál la mi is ko lák. Ma már nem kér dés, hogy a ta ní tók és ta -
ná rok ese té ben va jon a hit vagy a ki ma gas ló szak ma i ság a
fon to sabb: mind két te rü le ten ma gas mér vé vel mér he tõ fi -
a ta lok szá za it bo csá tot ta ki a ka to li kus pe da gó gus kép zés
az el múlt év ti zed ben. A pe da gó gu sok ke vés bé bi zony ta la -
nod tak el ten ni va ló ik ban és kö te le zett sé ge ik ben, mint
más hol dol go zó kol lé gá ik. Kö szön he tõ ez a szol gál ta tói
fel ada tu kat mind ma ga sabb szín vo na lon el lá tó Pe da gó gi ai
In té zet nek, a KPSZTI-nek is. A ka to li kus in téz mé nyek ben
dol go zó pe da gó gu so kat ös  sze kö ti a kö zös is ten hit, a ke -
resz tény ér ték rend egy ön te tû val lá sa és kép vi se le te. Ez óri -
á si elõny, hi szen er re épít ve ne ve lé si el já rá sa ik erõl kö dés
nél kül, szin te au to ma ti ku san ös  sze han go lód nak, ami (is -
mer ve a ne ve lé si té nye zõk együtt ha tá sá nak tör vé nyét)
meg te rem ti a ne ve lõ mun ka si ke res sé gé nek pe da gó gi ai fel -
tét ele it. A jö võ ben fo ko zott fenn tar tói fi gyel met kell for dí -
ta ni a vezetõkiválasztásra és -képzésre, hi szen az igaz ga -
tók meg ha tá ro zó sze mé lyi sé gei min den is ko lá nak. És erõ -
sí te ni kell in téz mé nye ink mis  szi ós kül de tés tu da tát, nem
utol só sor ban a val lá sos ság ra ne ve lés mel lett a hit re (sze -
mé lyes is ten kap cso lat ra) ne ve lés mind job bá té te lé vel. 

És mind ad dig, amíg a ha ta lom nem szû nik meg a pénz
fegy ve ré vel foj to gat ni is ko lá in kat, a hí vek, a szü lõk és az
idõ köz ben si ke res élet pá lyát be fu tó volt di á kok na gyobb
fo kú anya gi ál do zat vál la lá sá ra is szük ség lesz. Úgy, aho -
gyan er re szin tén több szép pél da volt a kö zép kor ke resz -
tény is ko lá i ban.
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KELL-E A TE HET SÉG?8

Saj tó tá jé koz ta tó

A nyom ta tott és az elekt ro ni kus saj tó egyik teg na pi ve ze tõ
hí re volt a ké szü lõ ok ta tá si re form több ele me. Kö zü lük
ket tõ re kí vá nunk re a gál ni, il le tõ leg el len ér ve in ket meg fon -
to lás ra aján la ni: a) 2008-tól meg akar ják szün tet ni a nyolc -
osz tá lyos gim ná zi u mo kat, b) 20-ról 24-re ter ve zik emel ni a
ta ná rok he ti kö te le zõ óra szá mát.

Az óra szám eme lés lát szó lag gaz da sá gi ter mé sze tû el -
kép ze lés.  Ez zel szem ben a nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok
lé te vagy nem lé te a leg ér zé ke nyebb ok ta tás po li ti kai stra té -
gi ai kér dé sek kö zé tar to zik, amely nek ha tá sa mes  sze túl -
mu tat az ok ta tás ügy ke re te in, és mint ilyen, min den jö võ -
for má ló szel le mi – köz tük po li ti kai – erõ nek jo ga és kö te -
les sé ge ál lást fog lal ni fe lõ le. A dön tés rá adá sul nem jár
sem mi fé le pénz ügyi kon zek ven ci á val.

Ér ve ink a nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok meg szün te té se
el len:

1.) Az el sõ nyolc osz tá lyos gim ná zi um 1989-ben (és a
töb bi a ké sõb bi ek ben) az zal a ki nyil vá ní tott szán dék kal és
cél lal jött lét re, hogy a szel le mi ké pes sé gek ben ko rán te -
het sé get mu ta tó, az in ten zív ta nu lás ra már tíz éves kor ban
öröm mel vál lal ko zó gye re kek szá má ra te remt sen meg fe le -
lõ is ko lát. Az el telt 17 év ered mé nyei iga zol ták az ere de ti
célt: a nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok több sé ge va ló di böl -
csõ jé vé vált az el mé lyült tu dás nak, a szé les mû velt ség nek,
a te het sé gek ki bon ta ko zá sá nak. Az oda já ró fi a ta lok kö zül
so kan nem tud tak vol na olyan si ke res pá lyát be fut ni más,
ki sebb kö ve tel mé nye ket tá masz tó is ko la tí pus ban. Ma gyar -
or szág nak, amely nek a leg in kább meg ha tá ro zó erõ for rá sa
ép pen a szel le mi tõ ké je, nem hogy meg szün tet nie, ha nem
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el len ke zõ leg: ha tá ro zot tan tá mo gat nia kell e ko rai te het -
ség gon do zás ra szer ve zõ dött in téz mé nye ket. Ha nem ezt
ten né, ép pen sa ját so kat han goz ta tott cél já val, a tu dás ala -
pú tár sa da lom épí té sé vel men ne szem be.

2.) A meg szün te tés mel let ti el sõ hi va ta los érv úgy szól,
hogy ez az is ko la tí pus ko rai sze lek ci ó hoz ve zet.

Igen, a te het ség olyan ter mé sze tû do log, ame lyet az e -
gyen lõ sé get ni vel lá lás ként ér tel me zõk nem szok tak sze ret -
ni, mi vel hogy kü lön uta kat kö ve tel ma gá nak. A ko rán meg -
mu tat ko zó te het ség pe dig ko rán kí ván ko zik sa já tos pá lyák -
ra. A tár sa da lom már ré gen el fo gad ta ezt a szük ség sze rû sé -
get pél dá ul a ze nei-, a tánc- vagy a sport te het sé gek ese té -
ben. Va jon nem ér de mel nek ugyan an  nyit a szel le mi ek? 

3.) Vi lá go san kell lát ni azt is, hogy a nyolc osz tá lyos
gim ná zi u mok a ko rai sze lek ci ót nem kény sze rí tik rá sen -
ki re: csu pán le he tõ sé get te rem te nek azok szá má ra, akik -
nek er re az is ko la tí pus ra van igé nyük és adott sá guk.

4.) A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá val össz hang ban
az ok ta tá si tör vény ki mond ja, hogy „a gyer mek nek, ta nu -
ló nak jo ga, hogy ké pes sé ge i nek, ér dek lõ dé sé nek, adott sá -
ga i nak meg fe le lõ ne ve lés ben és ok ta tás ban ré sze sül jön”
[10. § (3) be kez dés a) pont]. A nyolc osz tá lyos gim ná zi u -
mok meg szün te té se et tõl az alap ve tõ jo gá tól fosz ta na meg
több tíz ezer gyer me ket. 

5.) A má so dik hi va ta los érv sze rint négy rõl hat év re kell
emel nünk a köz ok ta tás ala po zó sza ka szát, mert nem zet kö -
zi vizs gá la tok iga zol ják, hogy az ilyen or szá gok ta nu lói tel -
je sí te nek job ban a mé ré se ken, és a 4+8-as szer ke zet ezt
nem en ge di meg.

Ez az érv igen gyen ge szak mai lá ba kon áll. 
a) A ko rai te het sé gek nek nincs már szük sé gük két to -

váb bi ala po zó év re. Õk már az ötö dik év fo lya mon szár -
nyal ni ké pe sek, és ezt igény lik.

b) Finn or szág és tár sai köz ok ta tá si si ke re it csu pán a mi -
en ké tõl el té rõ is ko la szer ke zet re vis  sza ve zet ni ko moly
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szak mai hi ba vagy szán dé kos fél re ma gya rá zás. A ná lunk
ered mé nye sebb or szá gok ban ugyan is min den más té nye -
zõ (pl. az is ko lák fel sze relt sé ge, a tu dás és a pe da gó gu sok
ma gas tár sa dal mi presz tí zse, a ta ná rok jobb anya gi meg be -
csült sé ge, a pe da gó gus kép zés és -továbbképzés rend sze -
re, a pe da gó gi ai mun ka kül sõ szak mai el len õr zé se, stb.)
mi nõ sé gi leg fe lül múl ja a ha zai ál la po to kat. Így hát sem mi -
fé le bi zo nyí ték sem szól amel lett, hogy az is ko la szer ke zet
6+6-ra tör té nõ meg vál toz ta tá sá tól emel ked ni fog az ok ta tás
ered mé nyes sé ge. Plá ne nem amel lett, hogy ezért kel le ne
meg szün tet ni a nyolc osz tá lyos gim ná zi u mo kat. Épp el len -
ke zõ leg: ezek az is ko lák fel fe lé húz zák a köz ok ta tás tel je -
sít mé nyé nek át la gos mu ta tó it, te hát a nem zet kö zi ver seny -
ben pi ac ké pes sé günk biz to sí té kai.

6.) Az ok ta tá si re form nak egy ér tel mû vá laszt kell ad nia
ar ra a kér dés re, hogy kell-e ne ki a te het ség vagy sem. Ha
igen, ak kor nem meg szün tet ni, ha nem erõ sí te nie kell a
nyolc osz tá lyos gim ná zi u mo kat. Ha vi szont meg szün tet ni
akar ja, az zal be vall ja, hogy nem te kin ti fel ada tá nak az in -
téz mé nyes ko rai te het ség fej lesz tést.

A kö te le zõ óra szám ok eme lé se el len
7.) A ter ve zett óra szám eme lést gaz da sá gi, mun ka jo gi és

szak mai (pe da gó gi ai) as pek tus ból le het ér tel mez ni. Gaz -
da sá gi lag lát szó lag elõ nyös le het. Ám a mun ka nél kü li ek
szá má nak vár ha tó emel ke dé se, a ki fi ze tett vég ki elé gí té sek
és mun ka nél kü li se gé lyek más kas  szá ból ugyan, de el ol -
vaszt ják az itt meg spó rolt száz mil li ók ja va rész ét. A ja vas lat
mun ka jo gi kon zek ven ci ái erõ sen prob le ma ti ku sak. Szak -
ma i lag pe dig ki fe je zet ten kár té kony. 

Olyan kor ban és vi lág ban élünk, ahol a ta ní tó em be rek -
nek egy re több ne ve lé si fel ada tot kel le ne át vál lal ni uk az
er re al kal mat lan ná vagy kép te len né vá ló szü lõk tõl, ha nem
akar juk, hogy gyer me kek tí zez rei va ló di ne ve lés nél kül
nõ je nek fel, s ké sõbb anar chi kus ál la po to kat idéz ze nek
elõ a tár sa da lom ban. A ne ve lés hez pe dig – sok más mel -
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lett – idõ re van szük ség. A ta ní tá si órák szá má nak ter ve -
zett nö ve lé se ép pen ezt az idõt ve szi el a pe da gó gu sok tól.
Fel ál doz za a ma ol tá rán a hol na pot.

A ter ve zett in téz ke dé sek rõl csak lap ér te sü lé se ink van -
nak, hi szen a kor mány prog ram ele me it hét pe csé tes ti tok -
ként õr zik egy elõ re. Még az sem zár ha tó ki, hogy nem is
va lós ter vek, csak el túl zott ki szi vá rog ta tás. Még is szól nunk
kel lett el le nük, mert mind ket tõt rend kí vül kár té kony nak
ítél jük meg. Ha ezek va ló ban ko moly szán dé kok, til ta ko -
zunk el le nük. Tu dunk más, el fo gad ha tó meg ol dá so kat
mind két prob lé ma or vos lá sá ra! 

Fel ajánl juk e té ren al ko tó köz re mû kö dé sün ket.
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VA JON MI TÕL FOG JA VUL NI 
AZ OK TA TÁS SZÍN VO NA LA, 

HA A FEL TÉT ELEI ROM LA NAK?9

Tisz telt Mi nisz ter úr!
Az ok ta tás szín vo na la kb. egy mil lió di á kot, a szü le i ket, 150
ezer  pe da gó gust, a jö võ szem pont já ból pe dig az egész tár -
sa dal mat érin ti. A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt ko mo lyan
hisz ab ban, hogy az önök ál tal is meg hir de tett Ha za és ha -
la dás prog ram csak is a ne ve lés és az ok ta tás mi nõ sé gé nek
ja ví tá sa ese tén vál hat va ló ság gá. Köz ben az el múlt négy év -
ben per ma nens rom bo lás nak le het tünk ta núi és el szen ve -
dõi a „re form nak” ne ve zett fél re si ke rült tan ügyi in téz ke dé -
sek ered mé nye kép pen, és sem mi lyen re á lis, szak ma i lag
alá tá masz tott ki lá tás sincs a fo lya ma tok meg for dí tá sá ra.

Önök a kam pány ban rend re azt ígér ték vá lasz tó ik nak,
hogy ja ví ta ni fog ják az ok ta tás szín vo na lát. Ez az ígé ret
vissza cseng a kor mány prog ram ban is. 

Ezek sze rint önök is elé ge det le nek az ok ta tás je len le gi
szín vo na lá val. Ám prog ram juk ban vég képp ho mály ban
ma radt, mi lyen mó don sze ret nék el ér ni a mi nõ sé gi ug rást,
és lát ha tó lag nem ren del kez nek er re vo nat ko zó konk rét
el kép ze lés sel. 

Az ok ta tás kulcs sze rep lõi a ta ní tó em be rek. Ám az õ
mun ká juk ról Mi nisz ter úr nem is ren del kez het va lós in for -
má ci ók kal. A ma gyar köz ok ta tás ban ugyan is tud va le võ leg
két év ti ze de nem mû kö dik a ta ní tás szak mai szín vo na lát
el len õr zõ rend szer. Azok az in for má ci ók, ame lye ket a mé -
ré sek szol gál tat nak az ok ta tás irá nyí tás szá má ra, csak a ta -
ní tás ered mé nyé rõl, nem pe dig a na pi mun ka tény le ges
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szín vo na lá ról szól nak. Amely le het ma gas, de kü lön bö zõ
kül sõ kö rül mé nyek ha tá sá ra ala csony ered mén  nyel bí ró,
vagy ép pen for dít va, szín vo nal ta lan, de a má so dik is ko lá -
nak (a kü lön órák nak) kö szön he tõ en jó ered ményt ho zó
egy-egy is ko lá ban. 

Tisz telt Mi nisz ter úr!
1) Ho gyan kí ván nak hi te les in for má ci ók hoz jut ni az ok -

ta tás szín vo na lát il le tõ en, ha to vább ra is csak a mé ré se ket
ab szo lu ti zál ják, és nem mû kö dik szak mai el len õr zé si rend -
szer, ami re Eu ró pá ban alig van pél da? 

Köz tu dott, hogy a tan ügy ben az ered mény el sõ sor -
ban a pe da gó gu so kon mú lik. Ha 1) a kép zett sé gük ma -
gas fo kú, ha 2) lel ki-tes ti egész sé gük meg fe le lõ, és ha
3) van ide jük és mód juk a fej lõ dés re és a re ge ne rá ló dás -
ra, ak kor van jó esé lyünk ar ra, hogy ne ve lõ-ok ta tó mun -
ká ju kat ered mé nye sen vé gez zék. Ez a hu mán erõ for rás
je len ti a pe da gó gi ai te vé keny ség leg biz to sabb ga ran ci á -
ját. E há rom kri té ri um olyan szak mai evi den cia, amel  lyel
nem csak a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt azo no sul, ha -
nem amel  lyel el len té te set egyet len pe da gó gi ai is ko la
sem ál lít. 

2) Mi vel tud ja ga ran tál ni, Mi nisz ter úr, a pe da gó gu sok
ma gas szin tû kép zett sé gé nek meg õr zé sét ép pen most,
ami kor a fel sõ ok ta tá si re form ered mé nye kép pen a ta nár -
kép zés ki lá tá sai bi zony ta la nok, a szük sé ges dön té sek meg -
ho za ta la igen nagy ké sé ben van?

3) Mi lyen kép pel ren del kez nek ön és mun ka tár sai a ta -
ní tó tár sa da lom je len le gi ál la po tá ról? Mit gon dol nak, van-e
re a li tá sa a ko ráb bi nál szín vo na la sabb mun ka vég zés nek
ott, ahol el ural ko dik az el bo csá tá sok tól va ló fé le lem és a
bér be fa gyasz tás kö vet kez té ben to vább mé lyü lõ eg zisz ten -
ci á lis prob lé mák so ka sá ga?

4) Ho gyan lesz a ta ná rok nak ide jük és mód juk fej lõd ni,
ami kor meg nö velt óra szá muk és rom ló ér té kû fi ze té sük a
mos ta ni nál még na gyobb arány ban ar ra kény sze rí ti majd
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õket, hogy ön ma guk és csa lád juk el tar tá sa ér de ké ben dél -
utá ni, éj sza kai kü lön mun ká kat vál lal ja nak? 

Ho gyan fog emel ked ni az ok ta tás szín vo na la ak kor, ha
a ta ní tó em be rek hely ze te és ki lá tá sai mind a há rom te rü -
le ten érez he tõ en rom la ni fog nak?

Tisz te let tel vá rom vá la szát.
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PAR LA MEN TI FEL SZÓ LA LÁS 
A KOR MÁNY PROG RAM RÓL10

Jól is mer jük a gye rek mon dó kát az or szág ról,  csa tá ról, lo -
vas  ról, ló ról, pat kó ról, s amely nek okos ta nul sá ga így szól:
„verd be hát jól a pat kó szö get!” Jö võnk re néz ve – a mon -
dó ka me ta fo rá já val él ve – ilyen pat kó az ok ta tás, a pat kó -
szö get pe dig azok az in téz ke dé sek je len tik, ame lyek kel a
kor mány prog ram ja sze rint az ok ta tás ügyét irá nyí ta ni
szán dé ko zik. 

1) Elõ ször is ezt a fel is me rést hi á nyo lom a kor mány -
prog ram ból. Amely em lí tést sem tesz ar ról, hogy az ok ta -
tás a leg alap ve tõbb ér ték ter me lõ ága zat. A fel sõ ok ta tást
sem kul tú ra köz ve tí tõ nek és a tu do má nyo kat gya ra pí tó
hely nek te kin ti, ha nem pi a ci sze rep lõ nek, ahol a leg fon to -
sabb ka te gó ria a ver seny ké pes ség. Ez a szem lé let ele ve ki -
zár ja, hogy az ok ta tást rang já nak meg fe le lõ en ke zel jék, s
hogy az ága zat va ló ban egy erõs és büsz ke Ma gyar or szág
böl csõ je le gyen.

2) Má sod sor ban a pat kó szö gek meg bo csát ha tat lan la za -
sá gá ra kell fel hív nom a Tisztelt Ház fi gyel mét. Min den me -
ne dzser kép zõ tan fo lyam alap kur zu sán tan anyag ként sze -
re pel nek a jó prog ram is mér véi: pon tos hely zet ér té ke lés,
re á lis cé lok, konk rét fel ada tok, erõ for rás ok, ha tár idõk stb.
Kö zü lük há rom vagy négy hi ány zik mind egyik té tel mon -
dat mö gül. Az idõ rö vid sé ge mi att csak egyet len pél dát
em lí tek: „Át ala kít juk a dok to ri kép zést”. Mi ért? Ho gyan?
Mi kor? – ezt hi á ba ke res sük a szö veg ben.

3) A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt oszt ja azok nak az
em be rek nek a fel fo gá sát, akik sze rint az is ko la a sze mé lyi -
ség for má ló dás he lye a kul tú ra át adás és a kul tú ra te rem tés
esz kö zé vel. Ezt a sze re pet vár ják el is ko lá ink tól – párt ál lás -
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tól füg get le nül – sok mil li ó nyi an eb ben az or szág ban. Nos,
a be nyúj tott kor mány prog ram ban nyo ma sincs an nak,
hogy az is ko lá nak fel ada ta vol na a nem ze ti és az egye te -
mes kul tú ra to vább élé sé ben és gya ra pí tá sá ban. Szó van e
he lyett vi szont a Nem ze ti alap tan terv be ve ze té sé nek foly -
ta tá sá ról, amely köz tu dot tan nél kü lö zi a le xi ká lis is me re -
tek ben meg je le nõ tu dás anya got. Ezt úgy is ért het jük, hogy
a szo ci a lis ta ok ta tás irá nyí tás is le mond ar ról, hogy elõ ír ja
min den is ko la szá má ra, hogy ott meg ta nít sák pél dá ul az
1956-os for ra da lom tör té ne tét? Ez a tar tal mi sza bá lyo zat -
lan ság el fo gad ha tat lan szá munk ra. (Meg jegy zem, hogy az
alap tan terv el fo ga dá sa elõtt, 2003 õszén egy tu cat ta ná ri
szak mai szer ve zet és a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
több osz tá lya til ta ko zott el le ne.)

4) De még a mi ni má lis ra zsu go ro dott kul tu rá lis tar tal mat
is sok nak tart ják a prog ram al ko tói, mond ván: „to vább
csök kent jük a gye re kek le xi ká lis is me re tek kel va ló ter he -
lé sét”. Sõt, ezt a re du kált tu dás men  nyi sé get sem he lyén va -
ló már el vár ni a kis di ák ok tól, hi szen meg kí ván ják õriz ni
„az év fo lyam-is mét lést kor lá to zó in téz ke dé se ket”. A fel so -
rolt prog ram ele mek szö ges el len tét ben áll nak nem csak az
ok ta tás ügy tõl jog gal el várt ér ték te rem tõ sze rep pel, ha nem
a meg hir de tett szín vo nal eme lés sel és igaz sá gos ság gal is.

5) Ké te lye im van nak a prog ram mö gött le võ szán dék
õszin te sé gé ben is. Kér de zem, ko mo lyan ve het jük-e,
hogy (idézem) „a kis te le pü lé se ken – ahol ez le het sé ges
- meg õriz zük az ál ta lá nos is ko lák al só ta go za ta it” – ami -
kor a szo ci a lis ta kor mány zás négy éve alatt több száz
kis is ko la volt kény te len bezárni kapuját? Vagy a be ígért
10 ezer új di ák ott ho ni fé rõ he lyet, ami kor négy év vel ez -
elõtt ugyan ezt ígér ték, és – mint köz tu dott – alig va la mi
tel je sült be lõ le?

6) Fe lül vizs gál ják (értsd alat ta: eme lik) a ta ná rok he ti
óra szá mát, dif fe ren ci ált bé re zést ve zet nek be, mi köz ben az
alap bér csak a lét mi ni mum hoz elég, ám a pe da gó gus kép -
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zést, ami a köz ok ta tás mi nõ sé gé nek leg fõbb ga ran ci á ja,
em lí tés re mél tó nak sem íté lik.

Tisz telt Ház! 
Az em lí tett né hány „pat kó szög” bi zony al kal mat lan a

pat kó meg erõ sí té sé re. És is mer jük a mon dó ka vé gét: "a
pat kó mi att az or szág el ve szett". 

A kor mány prog ra mot emi att nem tu dom tá mo gat ni.
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NYI LAT KO ZAT A TAN DÍJ RÓL11

Az egye te mi tan év kez de tén, ezek ben a na pok ban több
ma gyar egye te mi vá ros ban ut cá ra vo nul nak a di á kok. A de -
monst rá ci ók kal a két év múl va be ve ze ten dõ, hi va ta lo san
fej lesz té si rész hoz zá já ru lás nak ne ve zett tan díj el len til ta koz -
nak, mi u tán más esz kö zök kel nem tud ták el ér ni, hogy a
Kor mány vis  sza von ja szán dé kát. A meg moz du lá so kat min -
de nütt a hall ga tói ön kor mány zat ok szer ve zik,  po li ti kai pár -
tok ab ban sem mi lyen for má ban nem vesz nek részt. 

A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt mind azo nál tal er köl csi
kö te les sé gé nek tart ja, hogy ki fe jez ze szo li da ri tá sát a fel sõ -
ok ta tá si hall ga tók kal. Er re kö te lez ben nün ket a szo ci á lis
igaz sá gos ság irán ti el kö te le zett sé günk, amely a KDNP 62
éves tör té ne te so rán vé gig meg ha tá roz ta köz éle ti lá tás mó -
dun kat. Egyet ér tünk a hall ga tói til ta ko zá sok kal, mert:

– a sze gény ség fe lé sod ró dó ma gyar tár sa da lom ban a
ki lá tás ba he lye zett tan díj meg fi zet he tet len a csa lá dok
je len tõs ré szé nek, mi ál tal sok sze gény sor sú, ám te -
het sé ges fi a tal vég leg el fog es ni a dip lo ma szer zés és
a tár sa dal mi fel emel ke dés le he tõ sé gé tõl;

– a tan díj nem old ja meg a fel sõ ok ta tás hal mo zó dó fi -
nan szí ro zá si gond ja it;

– az ál lam nem ke gyet gya ko rol, ha nem kö te les sé gét
kell hogy tel je sít se a fel sõ ok ta tás költ sé ge i nek tisz tes
fe de zé sé vel;

– a kor mány ko a lí ció a vá lasz tá sok elõtt meg hir de tett
prog ram já ban, amely re a pol gá rok több sé ge igent
mon dott, meg ígér te, hogy nem lesz tan díj, amely vál -
la lást tisz tes sé ges de mok rá ci á ban be kell tar ta ni.

A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt ezen in do kok alap ján
tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a til ta ko zó hall ga tó kat, kö ve te lé se -
ik kel egyet ért.
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TAN DÍJ A DIP LO MÁ ÉRT12

Saj nos meg szok hat tuk már, hogy négy éven ként a nyár ele -
ji kor mány vál tást kö ve tõ en a ha ta lom új bir to ko sai el sõ te -
en dõ ik kö zött azon nal mó do sít ják az ok ta tá si tör vé nye ket.
Ez a mos ta ni tör vény al ko tá si láz azon ban sok kal fá jóbb a
meg elõ zõ ek nél. Leg in kább azért, mert az in dok lás ra ki ta -
lált szö ve gek kép mu ta tó ak, ha zu gok. A kor mány min den
vál to zá si szán dé kát a re form fe dõ név vel ta kar ja, szem be ál -
lít va a ko a lí ció „mo der ni zá ló”, szár nya ló jö võt fes tõ tö rek -
vé se it az el len zék, köz tük a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt
úgy mond ma ra di sá gá val. Azok az em be rek, akik csak
egyes te le ví zi ós csa tor nák hír adá sa i ból szer zik a köz éle ti
is me re te i ket, kön  nyen be is dõl nek a hang za tos szó ára dat -
nak. Ám a va ló di tör té né sek re is fi gye lõk nek ér te ni ük kell,
hogy mi rõl van szó. A re form fo gal ma új ra for má lást, meg -
újí tást, át ala kí tást, po zi tív tar tal má nál fog va job bí tást je lent.
Ez zel szem ben a fel sõ ok ta tá si tör vény mó do sí tá sa úgy szól -
ván nem szól más ról, mint a pénz rõl. Va la mint kap ko dás -
ról, amely bi zo nyos ság gá ér le li a gya nút, hogy a be ter jesz -
tett tör vény szö ve gek mö gött nincs ki ér lelt stra té gi ai gon -
dol ko dás.

Jól pél dáz za ezt az ál lí tást a fel sõ ok ta tá si tan díj ügye. 
Az egy hó nap ja jó vá ha gyott kor mány prog ram még így

szól: „A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fenn tart ha tó, és a ma i -
nál igaz sá go sabb fi nan szí ro zá sa ér de ké ben be ve zet jük a
ta nul má nyi költ sé gek hez va ló utó la gos kép zé si hoz zá já ru -
lást”. Már ez a szö veg ön ma gá ban el árul ja, hogy ko ránt -
sem a hall ga tók kö zöt ti igaz sá go sabb te her vi se lés szán dé -
ka ve zet te a kor mányt, mint aho gyan az a tör vény in dok -
lá sa kor el hang zott a Par la ment ben, ha nem az üres lyu kak
be tö mé se az egye dü li cél. Né hány nap le for gá sa alatt
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azon ban el tûnt az „utó la gos” jel zõ, és az e he tek ben tár -
gyalt tör vény szö veg ben vol ta kép pen már tan díj ról van
szó. Nem is akár mi lyen cse kély ös  szeg rõl, ha nem évi 105
ill. 150 ezer fo rint ról, még pe dig azt ál la mi lag fi nan szí ro zott
kép zés ben. Ez an  nyit je lent, hogy 2008-tól egy öt éves kép -
zés ben meg sze rez he tõ egye te mi dip lo má ért 615 ezer ft-ot
kell fi zet nie a maj da ni hall ga tó nak, il let ve csa lád já nak.

Ha olyan gaz dag tár sa da lom ban él nénk, ahol va ló ban
nagy a jó lét és ma gas az élet szín vo nal, to váb bá ala pít vá -
nyok kí nál nak tisz tes ösz tön dí ja kat a te het sé ges, ám sze -
gény sor sú di á kok nak, mi is igaz sá gos nak, en nél fog va el -
fo gad ha tó nak tar ta nánk a fel sõ ok ta tá si tan díj sze rény mér -
té két. Ám a ma gyar tár sa da lom zö me a sze gény sé gi kü -
szöb kör nyé kén él. Na pi meg él he té si gon dok, hó nap vé -
gén két ség beeset ten szá mol ga tott fo rin tok ne he zí tik a csa -
lá dok több sé gé nek éle tét. Ilyen kö rül mé nyek kö zött a szá -
zez res nagy ság ren dû tan díj szá muk ra meg fi zet he tet len, a
té nye el fo gad ha tat lan.

A ma gyar szel le mi- és köz élet leg jobb jai a 20. szá zad
több pe ri ó du sá ban ko moly erõ fe szí té se ket tet tek azért,
hogy a sze gény, ám te het sé ges fi a ta lok, a „nép fi ai” egye -
te me ken ta nul has sa nak, és meg in dul has sa nak a tár sa dal mi
fel emel ke dés út ján. Gon dol junk akár a két vi lág há bo rú kö -
zöt ti évek né pi moz gal ma i ra, akár a há bo rú utá ni évek né -
hány va ló ban bal ol da li, jó szán dé kú tö rek vé sé re. Most
mind ezt a ne mes ha gyo mányt egyet len toll vo nás sal el söp -
ri a ma gát – ál sá go san – bal ol dal inak ne ve zõ kor mány.
Mert mi vár ha tó a tan díj be ve ze té se után, Ma gyar or szág ki -
lá tás ta lan nak tû nõ költ ség ve té si hely ze té ben? A sze gény
csa lá dok ill. gyer me ke ik szám ára há rom út kí nál ko zik. 1)
Még is to vább ta nul a gye rek, ám en nek ér de ké ben a szü -
lõk to váb bi mun ká kat vál lal nak, hogy a tan dí jat és a be te -
võt biz to sí ta ni tud ják: Elõbb-utóbb be le rok kan nak az erõ -
fe szí té sek be. 2) To vább ta nul a gye rek, és éj sza kai, hét vé gi
mun ka vál la lás sal ma ga te rem ti elõ a tan dí ját: Rom lik a ta -
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nul má nyi ered mé nye, ami nek kö vet kez té ben esé lye sem
lesz a szûk kör ben biz to sí tott ked vez mé nyes in gye nes ta -
nu lás ra. 3: Ele ve le mond a to vább ta nu lá si szán dé ká ról. Bi -
zo nyo san ez a sors vár a több gyer me kes csa lá dok má so -
dik és so ka dik gyer me ké re: Vis  sza ka nya ro dunk ab ba a
kor ba, ami kor az el sõ szü löt tet még csak va la ho gyan ki ta -
nít tat ták a szü lei, de a sor ban ké sõbb jö võk nek már nem
ada tott meg a le he tõ ség. 

A tan díj be ve ze té se (ne vez zék akár kép zé si hoz zá já ru lás -
nak) elõ re lát ha tó an meg foszt ja te hát a leg sze gé nyebb te het -
sé ges fi a ta lo kat a dip lo ma szer zés ki lá tá sa i tól. Ép pen ak kor,
ami kor Ma gyar or szág nak ége tõ en szük sé ge vol na a szel le mi
gya ra po dás ra, a te het sé ge sek va ló di ér vé nye sü lé sé re.

A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt tör té nel mi ha gyo má -
nyi hoz hí ven a szo ci á li san rá szo ru lók ér de ke it vé di. En nek
ér tel mé ben nem tá mo gat ja a tan díj be ve ze té sét. Ugyan er -
re szó lít fel min den va ló ban ha la dó an gon dol ko dó em bert. 
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MI RE NE VEL JÉK SZEP TEM BER 17-ÉT
KÖ VE TÕ EN A PE DA GÓ GU SOK 
A MA GYAR GYER ME KE KET?13

Tisz telt Mi nisz ter Úr!
Egy he te Ön ki tért a vá lasz adás elõl, ho lott a kér dé sem sze -
mély sze rint Ön nek szól. Meg nyug vás sal ál la pí tom meg,
hogy most fel te he tem a kér dé se i met.

A Köz ne ve lés fo lyó irat egyik szep tem be ri szá má ban Ön
így nyi lat ko zott: „Az is ko la az én szá mom ra (a me cha ni kus
tu dás át adás és tu dás át vé tel in téz mé nye mel lett) a szó va -
ló ban leg ne me sebb ér tel mé ben vett ne ve lés fó ru ma.”

Meg kell kér dez nem:  mi lyen ne ve lést vár el az is ko lák -
tól? Tu da tá ban van-e an nak, hogy a ne ve lés ügyét nem ze -
ti szin ten irá nyí tó, azért fe le lõs sé get vi se lõ mi nisz ter ként
sze mé lye sen is min tát kell nyúj ta nia, el len ke zõ eset ben
be kö vet ke zik a „vi zet pré di kál és köz ben bort iszik” ál la -
pot, ami köz tu dot tan a ne ve lés csõd jét ered mé nye zi?

A mi nisz ter el nök és párt ja ha zug ság of fen zí vá já nak
szept. 17-i le lep le zõ dé sét kö ve tõ en vá lasz tó im so ka sá ga
ke re sett meg az zal, hogy - mi u tán ha son ló tár gyú le ve le ik -
re nem kap tak ki elé gí tõ vá laszt - te gyem fel Ön nek kér dé -
se i ket. Kép vi se lõi kö te les sé gem nek te szek te hát ele get és
kér de zem:

Fon to sak-e az Ön szá má ra a kö vet ke zõ értékek?:
– az igaz sá gos ság és igaz mon dás a ha zug ság gal szem ben;
– az adott szó meg tar tá sa a be nem vál tott ígé re tek kel

szem ben;
– az egye nes be széd a ket tõs be széd del, mé rics ké lõ tak -

ti ká zás sal szem ben;
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– a vá lasz té kos anya nyelv a mos dat lan szá jú ság gal szem -
ben;

– a fe le lõs ség vál la lás min den ki ért, akik nek a ve ze té sé re
vál lal koz tunk, füg get le nül azok vi lág lá tá sá tól, párt ál -
lá sá tól;

– hû ség az es künk höz az es kü sze gés sel szem ben?
Fon to sak-e te hát az Ön szá má ra azok az er köl csi ér té -

kek, ame lyek re Eu ró pa év ez re dek kel ez elõtt fel épült, és
ame lyek a mo dern pol gá ri de mok rá ci ák nak mind má ig tar -
tó osz lo pai?
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IF JÚ SÁG PO LI TI KA 
A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG BAN14

Politique de jeunesse en Hongrie  

Elõ adá som ban ar ra te szek kí sér le tet, hogy nagy vo na lak -
ban vá zol jam a ma gyar if jú ság hely ze tét, s ez zel pár hu za -
mo san az if jú ság po li ti ka fõbb jel lem zõ it, be mu tas sak né -
hány prob lé ma gó cot, meg ol dás ra vá ró kér dést. 

Ma gyar or szág több mint 40 év nyi szov jet meg szál lás és
ránk kényszerített kom mu nis ta dik ta tú ra után, 1990-91-
ben, a rend szer vál to zás nak ne ve zett tár sa dal mi át ala ku lá si
fo lya mat ered mé nye kép pen meg kezd het te egy füg get len,
mo dern, de mok ra ti kus el ve ken nyug vó köz tár sa ság épí té -
sét. A kom mu nis ta re zsim azon ban üres ál lam kas  szát és
óri á si mér té kû ál lam adós sá got ha gyott ma ga után, ame lyet
a négy éven te egy mást vál tó kor má nyok nak az óta sem si -
ke rült csök ken te ni. Prob lé má ink és if jú ság po li ti kánk hi á -
nyos sá gai nagy részt ez zel a kö rül mén  nyel ma gya ráz ha tók.

De mog rá fi ai hely ze tünk re a né pes ség fo ko za tos el öre -
ge dé se jel lem zõ. Míg a 70-es évek ben éven te 160 ezer
gyer mek jött a vi lág ra, ta valy-ta valy elõtt már 100 ezer nél
ke ve sebb. Gaz da sá gi kö rül mé nye ink bõl adó dik, hogy a
ket tõ nél több gyer mek vál la lá sa a csa lá dok több sé gé nél
egyen lõ a sze gény ség vál la lá sá val. Az ál lam csa lád po li ti -
kai in téz ke dé sei nem elég sé ge sek a szü le tés szám nö ve lé -
sé hez.

Nem ked vez a gyer mek szám nö ve ke dés nek a csa lá dok
ál la po ta sem. Nem akar ván önö ket túl sok adat tal fá rasz ta -
ni, csak egyet len szá mot em lí tek meg: a meg kö tött há zas -
sá gok nak több mint a fe le fel bom lik. A csa lá di ne ve lést az
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is ko lák ban kel le ne va la me lyest pó tol ni, ám eh hez nin cse -
nek meg a fel té te lek. A pe da gó gu sok he ti óra szá mát – fi -
nan ci á lis okok ból – he ti 24-re eme lik, és nö ve lik az egy ta -
nár ra ju tó gyer me kek át lag szá mát, mi köz ben be fa gyaszt ják
ill. csök ken tik a pe da gó gu sok fi ze té sét. Így a mos ta ni nál
még ke ve sebb idõ ma rad az egyé ni fej lesz té sek re. Ezek
azok az okok, ame lyek mi att a ma gyar pe da gó gu sok til ta -
koz nak je len leg. 

Igen nagy kü lönb ség van a nagy vá ros ok ban és a vi dé -
ken, kis fal vak ban élõ gyer me kek és fi a ta lok hely ze te kö -
zött. A fal vak ban élõ né pes ség is ko lá zott sá ga jó val ala cso -
nyabb, mint a vá ro sié. Ezek a szü lõk ke vés bé mo ti vál ják
ta nu lás ra gyer me ke i ket. Más fe lõl sok fa lu si is ko la fel sze -
relt sé ge jó val ala cso nyabb, mint a vá ro si a ké. Így az ala -
cso nyabb szociokulturális hát tér rel ren del ke zõ és nem
elég gé kor sze rû is ko lá ba já ró gye re kek ta nul má nyi ered -
mé nyei és to vább ta nu lá si esé lyei mes  sze le ma rad nak a
vá ro si a ké tól. A kü lönb sé get a kor mány zat – egye bek mel -
lett – iskolaösszevonásokkal, vol ta kép pen a kis is ko lák
meg szün te té sé vel kí ván ja or vo sol ni. Az érin tet tek til ta koz -
nak ez el len: nem sze ret nék gyer me ke i ket iskolabuszoz-
tatással fá rasz ta ni. A vi dé ki és vá ro si fi a ta lok hely ze te kö -
zöt ti sza ka dé kot to vább mé lyí ti a fal vak ban ál ta lá nos sá
vált mun ka nél kü li ség.  

A tan kö te le zett ség 6-tól 18 éves ko rig tart. A múlt szá zad
20-as éve i ben ki épült, jó is ko la rend sze rünk le he tõ vé te szi,
hogy min den fi a tal va ló ban is ko lá ba jár has son. E kö te le -
zett sé gé nek a fi a ta lok 97 %-a ele get is tesz. A kö zép fo kú
ok ta tás ban a né pes ség 70 %-a érett sé gi vizs gát tesz. A kü -
lönb sé gek itt azon ban még na gyob bak, mint az alap fo kon.
Gim na zis ta di ák ja ink évek óta ér me ket hoz nak ha za a
nem zet kö zi di ák olim pi ák ról. Más fe lõl vi szont a 15 éves
kor osz tály a nem zet kö zi PI SA mé ré se ken  gyen ge tel je sít -
ményt nyúj tott: az utol só har mad ban vég zett. A leg kri ti ku -
sabb hely zet nap ja ink ra a szak kép zés ben állt elõ. Az adott
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kor osz tály nak cc. 25 %-a irat ko zik szak kép zõ is ko lák ba 14
éves kor ban, azon ban  har ma duk  nem vég zi azt el. Õk
vég leg ki es nek a mun ka erõ-pi ac ról, és le he tet len né vá lik a
meg ka pasz ko dá suk. Az ok ta tás irá nyí tás két fé le mó don tö -
rek szik csök ken te ni a nagy kü lönb sé ge ket: 

a) az egy sé ges is ko lák tá mo ga tá sá val, ame lyek ben 18
éves ko rig együtt ta nul nak a fi a ta lok, és nem vá lik szét a
gim ná zi u mi, a szak kö zép is ko lai és a szak is ko lai pro fil;  

b) a tan anyag ál lan dó csök ken té sé vel, a ta ní tan dó is me -
re tek elõ írá sá nak mel lõ zé sé vel a fej lesz ten dõ kom pe ten ci -
ák hang sú lyo zá sa mel lett. 

Mind két tö rek vés nek van nak ugyan tá mo ga tói, de ko -
moly el len ál lás is ta pasz tal ha tó. 

Az érett sé gi zett fi a ta lok nak több mint a fe le ta nul ha tott
idá ig to vább tan díj men te sen az egye te me ken. 2007-tõl a
hall ga tói lét szám csök ken té sét és a tan díj be ve ze té sét ír ta
elõ a má jus ban új já a la kult kor mány. Ezek ben a he tek ben
(ép pen ma Bu da pes ten pél dá ul) di ák tün te té sek zaj la nak a
ter ve zett in téz ke dé sek el len. A fel sõ ok ta tás ban ta nu ló di á -
kok le he tõ sé ge it a 2001-ben be ve ze tett di ák hi tel in téz mé -
nye se gí ti. 

Rend kí vül ne héz a fi a ta lok nak la kás hoz jut ni. Az ala -
csony kez dõ fi ze té sek (egy pá lya kez dõ ta ná ré pél dá ul net -
tó 70 ezer Ft = cc. 260 Euró) és a ma gas in gat lan árak (bu -
da pes ti 50 nm-es hasz nált la kás ára cc. 10 mil lió Ft = 37
ezer Euró) mi att a fi a ta lok csak je len tõs szü lõi tá mo ga tás
mel lett és kü lön mun kák vál la lá sá val, sok évi ta ka ré kos ko -
dás után tud nak ma guk nak hi te lek kel la kást vá sá rol ni. A
szo ci á lis bér la ká sok épí té se je len ték te len men  nyi sé gû.

Vé ge ze tül meg sze ret ném önö ket meg is mer tet ni né hány
olyan in téz ke dés sel, amely a fi a ta lok hely ze té nek ja ví tá sát
cé loz zák:

1) a par la men ti bi zott sá gok, köz tük a Szo ci á lis, Csa lád -
ügyi és If jú sá gi, va la mint az Ok ta tá si és Tu do má nyos Bi -
zott ság (mely utób bi nak ma gam is tag ja va gyok);
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2) Ma gyar or szág részt vesz az If jú ság 2000-2006 el ne ve -
zé sû prog ram ban, kö vet ve az Eu ró pai Unió aján lá sa it;

3) a START prog ram, amely nek cél ja a fi a ta lok szá má ra
szó ló mun ka hely te rem tés nek elõ se gí té se;

4) az ok ta tá si jo gok biz to sá nak in téz mé nye, amely nek
cél ja az ok ta tás hoz fû zõ dõ jo gok ér vé nye sü lé sé nek elõ se -
gí té se;

5) az egy há zak szá má ra jut ta tott ki egé szí tõ nor ma tí vák,
amely nek kö szön he tõ en az egy há zak el lát hat ják ok ta tá si,
kul tu rá lis és szo ci á lis fel ada ta i kat;

6) Hall ga tói Ön kor mány zat, amely min den hall ga tó ér -
dek vé del mi szer ve ze te;

7) a gyer mek- és ifjusági moz gal mak tá mo ga tá sa, me -
lyek kö zül em lí tés re mél tó az 1912-ben ala pí tott cser kész -
moz ga lom.

Bár a hely zet – mint lát ják – nem kön  nyû, a ma gyar fi -
a ta lok ál ta lá ban vi dá mak, szé pek és re mény ke dõk. Bíz nak
ma guk ban és jö võ jük ben. Ma gam – mint hogy a kép vi se lõi
mun kám mel lett egye te men ta ní tok – na gyon sze re tek
köz tük len ni. 

Be fe je zés ként en ged je nek meg egy rö vid tör té nel mi
meg em lé ke zést.

Négy nap múl va, ok tó ber 23-án ün nep lik Ma gyar or szá -
gon és szer te a vi lág ban az 1956-os for ra da lom és sza bad -
ság harc 50 éves év for du ló ját. Ez a di csõ sé ges és meg rá zó
né hány nap a ma gyar egye te mis ta és mun kás fi a tal ok nagy
lá za dá sa volt az ide gen el nyo más, a zsar nok ság, a po li ti kai
ha zug sá gok el len. A for ra da lom mint egy ezer már tír já nak
em lé ke ar ra ta nít mind an  nyi un kat, hogy a ma gyar fi a tal ság
min dig sze ret te a sza bad sá got, ame lyért – ha kel lett – az
éle tét is fel ál doz ta. 

Kö szö nöm a fi gyel mü ket.
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SZÁ MÍT HA TUNK-E DE MOK RA TI KUS 
DÖN TÉS-ELÕ KÉ SZÍ TÕ 

FO LYA MAT RA15?

Ér te sü lé se ink sze rint a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri -
um ban nagy erõk kel dol goz nak a köz al kal ma zot ti il let -
mény rend szer át ala kí tá sán, amely egy aránt érin te ni fog ja
a pe da gó gu so kat, az egész ség ügyi dol go zó kat és a kul tu -
rá lis alap te vé keny sé get el lá tó kat. 

– Olyan hí rek ju tot tak el hoz zánk, ame lyek sze rint ki kí -
ván ják ven ni a köz al kal ma zot ti kör bõl az em lí tett fog lal ko -
zá si cso por to kat, il le tõ leg bér táb lá ju kat a fog lal ko zá sok sa -
já tos sá ga i hoz iga zo dó szak mai elõ me ne te li kö ve tel mé -
nyek kel vál ta nák fel. 

– Hal lot tunk a fi ze té si fo ko za tok szá má nak csök ken té -
sé rõl, ami a je len le gi há rom éves vá ra ko zá si idõ he lyett öt
évig tar tó bér be fa gyasz tást ered mé nyez ne. 

– Hal lot tunk ar ról is, hogy meg szûn ne a tech ni kai sze -
mély zet köz al kal ma zot ti jog vi szo nya, amit egy elõny -
te len köz szol gá la ti szer zõ dés vál ta na fel. 

– Va la mint az önál ló ve ze tõi il let mény táb lá ról, 
– a pré mi um rend szer rõl, 
– az egyé ni tel je sít mé nyek re épü lõ dif fe ren ci á lás ról. 
– Nem is me rünk ugyan ak kor olyan mû kö dõ ha zai rend -

szert, amely al kal mas vol na az egyé ni tel je sít mé nyek
kor rekt elem zé sé re, ér té ke lé sé re. 

Mind ez meg le he tõ sen ijesz tõ nek tû nik föl. A köz al kal -
ma zot tak – köz tük a 150 ezer pe da gó gus – olyan pó tol ha -
tat lan mun kát vé gez nek, amely nél kül a tár sa da lom szét -
hul la na, ám amely hez nyu godt kö rül mé nyek re és jó lel ki -
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15 In ter pel lá ció a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter hez
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ál la pot ra van szük sé gük. A Kor mány ál tal vál tig han goz ta -
tott tár sa dal mi bé ke meg te rem té se ér de ké be nél kü löz he -
tet len, hogy a re for mok ne ér jék õket vá rat la nul, és ne
okoz za nak szá muk ra igaz ság ta lan hát rá nyo kat.

A szo ci á lis kér dé se ket po li ti ká ja elõ te ré be he lye zõ Ke -
resz tény de mok ra ta Nép párt kép vi se lõ je ként meg kell te hát
kér dez nem a kö vet ke zõ ket.

Hol tar ta nak a köz al kal ma zot ti il let mény rend szer re -
form já nak elõ ké szü le tei?

Iga zak-e az imén ti fel so ro lás ban em lí tett el kép ze lé sek?
S ha igen, mi in do kol ja azo kat?
Mi kor, mi lyen for má ban és ki ket kí ván nak be von ni az

érin tett hi va tá sok kép vi se lõi kö zül an nak ér de ké ben, hogy
ez út tal ne ki ra kat-egyez te té sek tör tén je nek, ha nem va ló di
de mok ra ti kus dön tés-elõ ké szí tés nek le hes sünk ak tív rész -
ve või?
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MEG FE LEL-E AZ IGAZ SÁ GOS SÁG
EL VÉ NEK AZ EL SZÁ MO LÁ SI 

REND SZER?16

A nyá ri tör vény mó do sí tás he ti két plusz óra mun kát írt elõ
a pe da gó gu sok nak, ame lyet a gye re kek ne ve lé sé re kell
for dí ta ni uk. Az el múlt hé ten szem be sült a ta nár tár sa da lom
az zal, hogy ez mit je lent a va ló ság ban.

Rö vi den ös  sze fog la lom, hát ha Önök sem tud ják:
– Nem kap fi zet sé get a szak kö rö kért, fel zár kóz ta tá sért a

ta nár.
– Nem kap ja meg a tény le ges túl óra dí jat, ha ki rán du lás -

ra, or vo si vizs gá lat ra vi szi a gye re ke ket, vagy ha is -
ko lai ün ne pé lyen veszt részt – kö te le zõ ér vén  nyel. 

– Több ezer fo rint tal csök kent a ta ná rok és ta ní tok jö -
ve del me, mi köz ben lá zas tem pó ban meg kezd ték az
is ko lai mun ka ter vek kény sze rû át írá sát.

– Fö lös le ges ön ad mi niszt rá ci ó val töl tik a drá ga ide jü ket.
– Mi több, bo nyo lult táb lá zat, ne vet sé ges kép le tek alap -

ján kell az idõ mér leg ös  sze sí té sét be nyúj ta ni (amely
az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um hon lap ján csak
ok tó ber ben je lent meg).

– Ha ki de rül, hogy a ta nár he ti mun ká ja meg ha lad ta a
40 órát (ami igen gyak ran elõ for dul), új ra kell ké szí -
te nie az ös  sze sí tést, (csal nia kell), mert hi szen „jog ál -
lam ban” az igaz ga tó nem ír hat alá olyan do ku men tu -
mot, amely  bi zo nyít ja a tör vé nyes mun ka idõ rend -
sze res túl lé pé sét.

Mi lett en nek a di let táns ren de let nek az ered mé nye? Ne -
ve lés he lyett ad mi niszt rá ció és mun ka terv-írás.
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Kér de zem: Tud ta-e Mi nisz ter úr, hogy ez zel jár a tör -
vény mó do sí tás?

Ha igen, ös  sze tud ja-e egyez tet ni az igaz sá gos ság el vé vel?
Ha igen, ös  sze tud ja-e egyez tet ni a ne ve lés el sõ ren dû -

sé gé vel?
Ha nem, ho gyan kí ván vál toz tat ni ezen a mél tat lan, és

a pe da gó gia vi lá gá tól ide gen el já rá son?
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BE CSA POTT 
ÉS MEG ALÁ ZOTT TA NÁ ROK17, 18

Nap ja ink köz be széd ében rit kán té ma az is ko la. Pe dig
oda kell rá fi gyel ni. Fon tos, hogy a köz ál la po ta ink iránt
ér dek lõ dõ em be rek tud ják, mi lyen tör té né sek ke se rí tik
2006 õszén a ma gyar fi a tal sá got ne ve lõ ta ná ro kat. Élet-
ha lál küz del mét ví vó kor má nyunk leg gyak rab ban han -
goz ta tott hí vó sza va it idéz zük: „re form, ver seny ké pes -
ség, az ok ta tás szín vo na lá nak eme lé se, mi nõ ség”. Néz -
zük meg, hogy az el múlt öt hó nap ban meg ho zott kor -
mány za ti in téz ke dé sek va jon men  nyi ben szol gál ták a
dek la rált cé lo kat. 

Ta ná ra ink né hány nap ja szem be sül tek el sõ íz ben az új
jog sza bály ok „jó té te mé nye i vel”: a pe da gó gi ai mun ka lé -
nye gé tõl ide gen ön ad mi niszt rá lás sal és a több mun ká ért -
akár 10-20 ezer fo rint tal – ke ve sebb bér ke se rû va ló sá gá -
val. A rend szer tra gi ko mi kus és ra fi nál tan bo nyo lult. Kí vül -
ál ló nak nem is kön  nyû meg ér te nie.

A tör vény mó do sí tás ér tel mé ben a he ten te meg tar tott ta -
ní tá si órák szá ma az idén nem vál to zik, de to váb bi két órai
egyéb mun kát el kell még vé gez nie a pe da gó gu sok nak.
En nek az vol na az ér tel me az in dok lás sze rint, hogy a ta -
ná rok meg sza bott idõ ke ret ben dol goz za nak a gye re kek -
kel: egyé ni fej lesz tést, fel zár kóz ta tást, te het ség gon do zást,
egyéb fog lal ko zá so kat tart va. Az az az új rend szer lát szó lag
a ne ve lés ügyét vol na hi vat va szol gál ni. 

Ez a he ti két ne ve lõ óra a leg több eset ben olyan fog lal -
ko zás (pél dá ul szak kör, specializáció, ver seny fel ké szí tés,
stb.), ame lyet ko ráb ban túl óra pén zért lát tak el. Szep tem -
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ber tõl már nem jár dí ja zás eze kért az órá kért. En nél fog va
sok pe da gó gus az idén több ezer fo rint tal ke ve seb bet ke -
res ugyan an  nyi mun ká ért, mint ta valy. De nem csak a szak -
kö rö ket kell in gyen tar ta ni uk. Nem kap ják meg a tény le -
ge sen el vég zett több let mun ká ju kért sem a túl óra dí ju kat
sok eset ben. 

Ho gyan le het sé ges ez? Úgy, hogy a „re form” ér tel mé ben
min den pe da gó gus nak rész le tes mun ka idõ-nyil ván tar tást
kell ve zet nie, a fi ze té sét azon ban csak a meg tar tott kö te le -
zõ ta ní tá si órái sze rint kap hat ja meg. „Nem ál la pít ha tó meg
óra díj azok ra a ta ní tá si órák ra, ame lyek kel az idõ ke re tet
azért lép te túl a pe da gó gus, mert a ki esõ na pok mi at ti óra -
csök ken tés na gyobb volt, mint az adott ta ní tá si na pok ra ter -
ve zett órák szá ma” – mond ja a jog sza bály. A mon dat több -
szö ri ol va sás után sem ért he tõ. Az új ad mi niszt rá ci ós fel adat
út vesz tõ i ben bo lyon gó igaz ga tók ma gya ráz ták meg e kör -
mön font sza bá lyo zás lé nye gét. Ha pél dá ul a ta nár mú ze u mi
órát, Par la ment-lá to ga tást, üzem lá to ga tást, ta nul má nyi ki rán -
du lást szer vez, vagy is ko lai ün ne pé lyen, sport na pon, di ák -
na pon vesz részt, eset leg fog or vos hoz kí sé ri az osz tá lyát (a
fel so ro lás ko ránt sem tel jes), amely idõ alatt ér te lem sze rû en
nem tart hat ja meg órá ját az is ko la épü le té ben, ak kor azon -
nal mí nusz ba fut. Túl óra-díj csak azu tán szá mol ha tó el, mi -
u tán tel je sül tek az is ko lá ban meg tar tott kö te le zõ ta ní tá si
órák. An nak el le né re, hogy az ilyen fog lal ko zá sok – mér he -
tõ mó don – sok kal több mun kát és ener gi át igé nyel nek a
szer ve zõ-kí sé rõ pe da gó gus tól, mint a szo ká sos osz tály ter mi
óra. A „re form” te hát ar ra ösz tön zi a ta ná ro kat, hogy ha
nem akar nak sok ezer fo rint tal ke ve seb bet ke res ni, mint le -
het sé ges, ak kor ki ne vi gyék a gye re ke ket az is ko lai fa lai kö -
zül, még vé let le nül se em lé kez ze nek meg dél elõtt nem ze ti
ün ne pe ink rõl vagy a ho lo ca ust ál do za ta i ról, osz tály- és ta -
nul má nyi ki rán du lá so kat se szer vez ze nek. Csak ma rad ja nak
szé pen az osz tály ter mek ben, vál ja nak en ge del mes „tanter-
vlebonyolító au to ma ták ká” és ön ad mi niszt rá ló bü rok ra ták -
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ká. Va gyis az ok ta tá si re form nak ne ve zett új mó di el sõ he -
lyen épp azt le he tet le ní ti el, amit pe dig vé de nie-erõ sí te nie
kel le ne: a gye re kek kel va ló vál to za tos fog lal ko zá sok örö -
mét, a ne ve lõ mun ka si ke res sé gé nek le he tõ sé gét.

A ta ná rok anya gi vesz te sé ge je len tõs, hi szen egyéb ként
is ala csony a fi ze té sük. Ki foszt va érez ték ma gu kat ok tó ber
vé gén, ami kor az el sõ két hó na pos cik lus le zá rá sa kor
szem be sül tek a té nyek kel. És két ség be van nak es ve ami -
att, hogy az új tör vény ér tel mé ben jö võ szep tem ber tõl a
kö te le zõ ta ní tá si órák szá ma tíz szá za lék kal meg nõ. Most
kez dik ér te ni, hogy fi ze té sük újabb tíz szá za lék kel csök -
ken ni fog, és hogy min den ti ze dik ta nár fe les le ges sé is vá -
lik egy ben. 

Ám nem csak a ke re set csök ke nés oko zott el ke se re dést
kö rük ben. Lel ki kín ja i kat to vább fo koz ta a kö te le zõ mun -
ka idõ-nyil ván tar tás be ve ze té se. Mos tan tól bo nyo lult ki mu -
ta tást kell ve zet ni ük ar ról, hogy mi vel töl töt ték el az ide jü -
ket. Az ûr lap okon vagy tíz fé le rö vi dí tés kö zül vá laszt va
kell je löl ni ük a meg fe le lõ mun ka faj tát. A for ma nyom tat vá -
nyok (sok fé le van ám for ga lom ban or szág szer te, hi szen
va la mi bõl meg kell él ni a ta nács adó cé gek nek is!) el sõ lá -
tás ra bo nyo lul tak, de ki töl té sük egy idõ után ru tin ná vá lik.
Nem is az a ki töl tés re szánt na pi 5-10 perc a bos  szan tó, ha -
nem az egész nek az ér tel met len, en nél fog va meg alá zó
vol ta. Mert ha pél dá ul ki de rül, hogy a pe da gó gus a he ti 40
órá nál töb bet dol go zott (és bi zony ez a jel lem zõ!), újat kell
ír nia, mert hi szen az nem vol na tör vé nyes. És sem mi kép -
pen sem jár több let-dí ja zás a több let mun ká ért. 

Az is ko la igaz ga tók két ha von ta ös  sze sí tik a táb lá za to kat
bo nyo lult kép le tek alap ján, ame lyek na gyon tu do má nyo -
san néz nek ki, és az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
hon lap ján ta lál ha tók aján lás for má já ban. Ezek vi szont csak
ok tó ber ben je len tek meg, te hát a tan év kez de tén még nem
le he tett pon to san elõ re lát ni a vál to zá so kat. Most az tán
szá mos is ko la kény te len új ra ír ni az éves mun ka terv ét.
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Egyet len olyan na pon ugyan is, ami kor osz tá lyok tan órák
ke re té ben pél dá ul ta nul má nyi ki rán du lás ra men nek, a ki -
rán du lást szer ve zõ pe da gó gu sok és va la men  nyi olyan ta -
nár, aki ne kik tar ta na órát az adott idõ ben, több ezer fo -
rint tal meg rö vi dül ne a fi ze té se kor. Ezt el ke rü len dõ fo lyik a
mun ka ter vek kor rek ci ó ja or szág szer te. Az anya gi szo rí tás
mi att szép las san el ma rad nak hát az is ko lán kí vü li fog lal -
ko zá sok. A 80-as évek ben a vi lág ra las san ki nyí ló is ko la -
ka puk is mét be zá ród nak. El tûn nek a ta nu lói évek nek va -
ló di szép sé gét adó rend kí vü li prog ra mok. A mun ka terv át -
írá sa pe dig to váb bi ér té kes órá kat ra bol el a leg fon to sabb -
tól, a gye re kek kel va ló fog lal ko zás tól. Va jon ezt akar ták el -
ér ni a „re for me rek”?

És hogy tel jes le gyen a kép, a ki fi ze tet len túl óra-dí jak -
nak is meg van nak a ked vez mé nye zett jei. Élel mes cé gek jó
pén zért (20-30 ezer fo rin tos rész vé te li dí ja kért) 3-4 órás fel -
ké szí tõ ket hir det nek az új el szá mo lá si rend rész le te i rõl,
ahol köz lik, hogy va ló já ban nin cse nek is kö te le zõ ér vé nyû
elõ írá sok az ad mi niszt rá ció mi ként jé vel kap cso lat ban. És
fel ol vas sák a jog sza bályt ko di fi ká ló ál lam tit kár üz le ti vál lal -
ko zá sa ként jegy zett ké zi könyv ma gya rá za ta it. 

Va jon el le het-e hin ni, hogy at tól lesz ered mé nye sebb az
ok ta tás, ha a ta ná rok ma ke ve seb bet ke res nek, mint ta valy,
és ha min den per cük rõl el szá mol nak? Ép és  szel sem mi -
kép pen sem. A ma gyar is ko la év szá zad ok óta si ke re sen
mû kö dött. Men  nyi ma gyar ta lál ha tó ma is, ré geb ben is a
vi lág szel le mi éle té nek él vo na lá ban! Az ered mé nyek jöt tek
anél kül, hogy a ta ná rok nak na pon ta té te le sen köny vel ni -
ük kel lett vol na az ép pen el vég zett mun kát. Tet ték a dol -
gu kat, ki-ki te het sé ge és a fe let te se el vá rá sai sze rint. Meg -
tar tot ták az órá i kat, ame lyek re fel ké szül tek, ja ví tot ták a di -
á kok dol go za ta it, to vább kép zé sek re jár tak és ilye ne ket tar -
tot tak, dél utá non ként gyak ran fog lal koz tak azok kal a gye -
re kek kel, akik ezt igé nyel ték, vagy csak egy sze rû en be -
szél get tek ve lük, órá kat töl töt tek egy-egy szü lõ vel, ér te -
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kez le te ket, elõ adá so kat tar tot tak és vet tek részt raj tuk, ün -
ne pé lye ket, ha zai és kül föl di ta nul mány uta kat szer vez tek,
ver se nyek re ké szí tet ték fel a ta nu ló kat és el kí sér ték õket,
ki rán du lá sok ra, tá bo rok ba vit ték a gye re ke ket, újab ban
pe da gó gi ai prog ra mot, tan ter vet, mi nõ ség irá nyí tá si prog ra -
mot ír tak, mind eköz ben konf lik tu sok szá za in ke resz tül
kop tat ták ideg rend sze rü ket, és el vi sel ték a tár sa da lom
mél tat la nul ala csony er köl csi és anya gi meg be csü lé sét, az
ok ta tás po li ti ka irán tuk ta nú sí tott le né zé sét és kö zö nyét.
Fel mé ré sek iga zol ják, hogy a leg töb ben he ti negy ven órá -
nál jó val töb bet dol goz tak a sze rény fi ze té sü kért. Most,
mint lát tuk, új mó di járja…

Múlt év szá za dunk szel lem óri á sa, Né meth Lász ló a „mi -
nõ ség for ra dal mát” le he tet len né te võ je len ség ként ír ta le
azt az ál la po tot, és óva in tett be kö vet kez té tõl, ami kor a ta -
ná rok „tantervlebonyolító au to ma tá vá” kény sze rül nek
süllyed ni. Ami kor a szel lem em be re he lyett en ge del mes
vég re haj tók ká, a min den ideg szál lal a gyer me kek re össz -
pon to sí tó pe da gó gus he lyett is ko la ide gen bü rok ra ti kus
elõ írá sok pre cíz be tar tó i vá kell ala kul ni uk. Nos, a nyá ron
el fo ga dott köz ok ta tá si tör vény és a ki adá sát kö ve tõ in téz -
ke dé sek li dér ces va ló ság gá tet ték e ví zi ót. Az ok ta tá si re -
form nak ál cá zott vál toz ta tá sok ered mé nye sen szám ûz ték
is ko lá ink ból a ne ve lés hez nél kü löz he tet len de rût, bi za ko -
dást és nyu gal mat. Hoz tak vi szont he lyet te el ke se re dést és a
meg alá zott ság ér ze tét. 

A „re form” kár té te le va ló ság gal ta pint ha tó a ta ná ri szo -
bák lég kör ében. És a rossz han gu lat nem ké pes meg áll ni
a dol go zó szo bák aj ta já nál, ha nem be szi vá rog az osz tály ter -
mek be, a gye re kek kö zé is. Akik nek - eb ben a meg ne he -
zült vi lág ban sok kal in kább, mint ko ráb ban - nyu godt, ma -
ga biz tos, mo soly gós ne ve lõk re vol na szük sé gük. Olya nok -
ra, mint pél dá ul a Toldy Gim ná zi um egy ko ri Wag ner ta nár
ura. Aki nek Du na-par ti rajz órá i ról ugyan csak Né meth
Lász ló em lé ke zett meg. Fáj da lom és el fo gad ha tat lan, hogy
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a 2006-ban meg kez dõ dött idõ szá mí tás szám ûz te gyer me -
ke ink éle té bõl az is ko lai mun kát va rázs la tos sá te võ a Du -
na-par ti rajz órá kat. Va jon ezt akar ták el ér ni a re form szó -
szó lói?

Né mi vi gaszt je lent, hogy az il le té kes ál lam tit kár no vem -
ber 6-án a Par la ment ben el hang zott ha son ló tár gyú kér -
dés re vá la szol va ki lá tás ba he lyez te a fen ti in téz ke dé sek fe -
lül vizs gá la tát.
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FÉ LE LEM AZ IS KO LÁK BAN19

A köz élet kér dé sei be ha tol nak az is ko la fa lai kö zé, és –
akár akar juk, akár nem – élén ken fog lal koz tat ják a gyer -
mek- és a pe da gó gus kö zös sé ge ket.

Nem kön  nyû ma pe da gó gus nak len ni. Nem volt az per -
sze az öt ve nes évek ben sem, ami kor a ha tá lyos rend tar tás -
ok kö te le zõ ér vén  nyel ír ták elõ a pe da gó gu sok szá má ra,
pél dá ul hogy úgy ne vel jék a fi a tal sá got, hogy az sze res se
Rá ko si és Sztá lin elv tár sat. Vagy a hat va nas évek ben, ami -
kor az 1956-os for ra dal mat és sza bad ság har cot csak el len -
for ra da lom ként volt sza bad em lí te ni, és Recsk, a gulág,
vagy akár Rajk Lász ló ta bu-té ma volt a tör té ne lem és az
osz tály fõ nö ki órá kon. Nem volt kön  nyû ké sõbb sem, egé -
szen a nyolc va nas évek vé gé ig, ami kor még kö te le zõ ér -
vén  nyel, jog sza bály ban rög zí tett mó don vár ta el a ha ta lom
a mar xis ta-le ni nis ta vi lág né zet re va ló ne ve lést min den ta -
nár em ber tõl, füg get le nül at tól, hogy mi lyen vi lág né ze tet
val lott. Az egész sé ges lel kû ta nár tár sa da lom va la ho gyan
még is meg ol dot ta ezt a fá ból vas ka ri ka hely ze tet. Rá ta lált
ar ra a szûk ös vény re, ame lyen „meg ad hat ta Is ten nek, ami
Is te né, és a csá szár nak is, ami a csá szá ré”.

A rend szer vál to zás kö rü li évek ben ezek után va ló sá go -
san fel lé le gez het tek a pe da gó gu sok. Sza bad or szág ban
vég re sza bad ta ná rok szól hat tak sza bad fi a ta lok hoz és szü -
le ik hez, ide o ló gi ai kor lá to zá sok nél kül. Ezt a ke gyel mi ál -
la po tot rög zí tet te vé gül az 1993-ban meg al ko tott tör vény,
amely biz to sí tot ta egy fe lõl a pe da gó gu sok lel ki is me re ti és
vi lág né ze ti sza bad sá gát, más fe lõl meg til tott min den faj ta
ide o ló gi ai, vi lág né ze ti kény szert az is ko lák ban. 

Tan ügyün ket mind má ig ez a tör vén  nyel ga ran tált ál la -
pot jel lem zi. Ám az idõk sod ra jócs kán fe lül ír ta a jog sza -
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bály szel le mét. Az utób bi évek mind in kább el mé lyü lõ bel -
po li ti kai és mo rá lis vál sá ga is mét fé le lem be ta szít ják a ta -
ní tó em be rek ez re it. Az el len zé ki pár tok hoz hú zó pe da gó -
gus nem me ri né ze te it nyíl tan vál lal ni, ha igaz ga tó ja köz -
tu dot tan kor mány pár ti, és for dít va. Ugyan ez a fé le lem kor -
má nyoz za az is ko la igaz ga tó kat, ha sze ren csét len sé gük re
el len té tes szí ne ze tû ön kor mány za ti tes tü let és pol gár mes -
ter a fenn tar tó juk. Mind gyak rab ban hal lom kol lé gák tól,
hogy csak sut tog va, egy más kö zött mer nek be szél ni köz -
éle ti kér dé sek rõl, vagy még úgy sem; eset leg vis  sza hú zód -
nak a ma gán szfé rá ba a ké nyes nek ta lált té mák elõl. S ily
mó don apo li ti kus sá vál va ne ve lik és kép zik a jö võ ho mo
politicusait. 

Pe dig a gyer me kek és a fi a ta lok ter mé sze tük nél fog va
kí ván csi ak. Ér dek li õket mind az, amit lát nak a te le ví zi ó ban
és hal la nak az is me rõ sök tõl. Nem ér te nek még sok min -
dent, te hát kér dez nek. Meg kér de zik pél dá ul, hogy mi ért
tün tet nek em be rek tí zez rei a fõ vá ros és más vá ro sok ut cá -
in, te re in. Mi ért do bál nak kö vek kel fel bõ szült fi a ta lok.
Vagy hogy mi ért ve rik meg a rend õrök a nem ze ti ün nep -
rõl las san szét szé le dõ tö me get. Hogy sza bad-e ha zud ni
egy mi nisz ter el nök nek a ha ta lom ban ma ra dá sért. Hogy
sza bad-e az el len zé ki párt ve ze tõ i nek tö me ge ket az ut cá ra
hív ni. Hogy mit je len te nek azok a de mok ra ti kus jo gok,
mint a szó lás, a gyü le ke zés vagy az in for má ci ó hoz ju tás
sza bad sá ga. Vagy hogy mi ért vi sel ked nek a kép vi se lõk
úgy a Par la ment ben, ahogy.

A de mok rá cia azt je len ti, hogy nem fé lünk – idéz zük
sza ba don Bibó Ist ván igaz sza va it. Ám ma nem érez zük,
hogy de mok rá ci á ban él nénk. Mert a ta nár em be rek nagy
ré sze ma fél. Nem me rik ta nít vá nya ik elõtt õszin tén, tár gyi -
la go san fel tár ni az ál ta luk is mert té nye ket, nem me rik vál -
lal ni né ze te i ket. A mi nisz ter el nök balatonõszödi be szé dé -
nek szep tem ber 17-i ki szi vá rog ta tá sa óta a ha zai tör té né -
sek érin té se sok is ko lá ban megint olyan ta bu-té ma lett,
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mint Recsk, a gulág vagy Rajk Lász ló volt az öt ve nes-hat -
va nas évek ben. S mi köz ben az osz tály ter mek ben ke rü lik a
kí nos nak ítélt té má kat, a bi zony ta lan ság szül te fe szült ség
nõttön nõ a kol lé gák ban és a gye re kek ben egy aránt. 

Ha va ló di de mok rá ci át sze ret nénk te rem te ni, nem vol -
na sza bad fél ni. 

Ha te hát a ta nu lók kér dez nek az osz tály te rem ben vagy
azon kí vül, ta ní tó em ber nem tér het ki a vá lasz adás elõl.
És vá la szá ban az igaz ság tel jes be mu ta tá sá ra kell tö re ked -
nie, ami szak mai-eti kai kö te les sé ge. Mert õszin te pár be -
széd nél kül nem lé te zik ered mé nyes ne ve lés. Aho gyan si -
ke res köz élet rõl sem be szél he tünk õszin te be széd nél kül. 
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A MA GYAR ZE NE PE DA GÓ GIA 
AL KO NYA20

Ami kor a nyá ri kor mány ala kí tás után is mét egy tár ca és
egy mi nisz ter irá nyí tá sa alá ke rült a kul tú ra és az ok ta tás
ügye, meg val lom, azt re mél tem, hogy ez ál tal erõ sö dik
majd az is ko lá nak az utób bi évek ben mél tat la nul ha nya -
golt klas  szi kus kul tú ra köz ve tí tõ sze re pe. Ar ra szá mí tot tam,
hogy a jö võ ben az ok ta tás irá nyí tás na gyobb fi gyel met for -
dít majd – egye bek mel lett – a ze ne ok ta tás ra, a ma gyar
gyer me kek ze nei ne ve lé sé re.

Az el telt fél év alatt en nek saj nos sem mi je lét sem lát -
tam.

A ze ne az egyik leg cso dá la to sabb ado má nya az em be ri
élet nek. A leg al kal ma sabb esz köz az if jú ság lel ki, ér zel mi
ne ve lé sé ben. Ezért ta ní tot tak a hét sza bad mû vé szet egyi -
ke ként musicát már az ókor ban, majd a kö zép kor ban. És
ez a fel is me rés ve zet te vi lág hí rû Ko dály Zol tá nun kat, ami -
kor meg al kot ta a 70-es évek re va ló di hungaricummá lett
sa já tos ze ne pe da gó gi á ját.

Má ra a ma gyar gye re kek el fe lej tet tek éne kel ni. Is ko lá -
ink ban alig van ének óra. Sor ra szûn nek meg az is ko lai kó -
ru sok, s a di ák éve ket meg szé pí tõ ének ka ri fel lé pé sek. A
Deb re cen ben nyá ron meg tar tott XXII. Bar tók Bé la Nem -
zet kö zi Kó rus ver seny és Folk lór fesz ti vál 16 dí ja zott ja kö -
zött már csak há rom ma gyar kó rus volt, és nem si ke rült
egyet len el sõ dí jat sem sze rez nünk. Ma már nem a ja pá -
nok utaz nak Ma gyar or szág ra Ko dály-mód szert ta nul ni, ha -
nem for dít va: né hány ze ne iránt el kö te le zett ma gyar mû -
vész ta nár megy a Tá vol-Ke let re, hogy el les se a ku lis  sza-tit -
ko kat. Ro mok ban he ver a ze ne ta nár-kép zés is: vol ta kép -
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pen meg szûnt Ko dály tan szé ke a Ze ne aka dé mi án. A még
fel lel he tõ ze ne sze re tõk nek nem rit kán kell szé gyen kez ni -
ük pél dá ul hang ver se nye ken a kon cert re já rást stá tusz-
szim bó lum ként ke ze lõ, hoz zá nem ér tõ kö zön ség két ze -
nei té tel kö zött fel csat ta nó su ta tap sa mi att.

Tisz telt Mi nisz ter Úr!
Fon tos nak tart ja-e Ön a ze ne sze re te tet és a ze nei ne ve lést?
Ha igen – amit re mé lek –, mit tett idá ig, és mi lyen prog -

ra mot hir det mi nisz té ri u ma a ma gyar ze ne kul tú ra is mé telt
fel vi rá goz ta tá sá ra?

Mit tett és mit kí ván ten ni an nak ér de ké ben, hogy le -
gye nek jó ének ta ná rok, és hogy az is ko lák mind egyi ké ben
le gye nek va ló di ének órák?

És mit tesz an nak ér de ké ben, hogy a ko dá lyi ze ne pe da -
gó gia is mét olyan hungaricummá vál jék, amely re min den
ma gyar mél tán le het büsz ke?
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SZÜ LE TÉS NA PI MEG EM LÉ KE ZÉS
GRÓF KLEBELSBERG KUNO 
KUL TUSZ MI NISZ TER RÕL21

Tisz telt Or szág gyû lés!
No vem ber 13-át írunk. Ezen a na pon, 131 év vel ez elõtt
szü le tett az Arad vár me gyé ben meg bú vó Magyarpécskán
20. szá za di po li ti kai éle tünk és kul túr tör té ne tünk meg ha tá -
ro zó alak ja: gróf Klebelsberg Kuno. Ró la em lé kez ni kér tem
ma szót a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt ne vé ben. 

– Mert – jól le het az év for du ló nem ke rek – élet mû vé vel
ki vív ta ma gá nak a jo got ar ra, hogy min den év ben
fel idéz zük alak ját; 

– Mert hos  szú éve ken ke resz tül itt szol gált, e Ház fa lai
kö zött;

– Mert mun kás sá ga má ig ha tó nyo mot ha gyott a tá gan
ér tel me zett ma gyar kul tú ra hom lok za tán; 

– És mert tet tei, po li ti ku si, em be ri tar tá sa ma is zsi nór -
mér ték ként kel le ne hogy szol gál jon mind an  nyi unk
szá má ra.

Iga zi ál lam fér fi volt. Olyan, aki – Né meth Lász lót idéz -
ve – „a dol got néz te, nem ön ma gát”. A dol got: az az a nép,
a nem zet, a ha za üd vét, fel emel ke dé sét. E szent cé lért
mun kál ko dott hit tel, erõs aka rat tal, nagy tu dás sal, te kin -
téllyel, szen ve dé lye sen. Nem ural ko dott, ha nem szol gált.
Ezért vált rö vid idõ le for gá sa alatt az el len lá bas ok kal sa ját
ha tal ma meg tar tá sa ér de ké ben acsar ko dó párt po li ti kus he -
lyett iga zi ál lam fér fi vá. 

E rö vid meg em lé ke zés ben le he tet len fel so rol ni, hogy
mi min dent tett a ma gyar ság ér de ké ben röp ke ki lenc év
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le for gá sa alatt. Csak a leg is mer tebb cse le ke de te it so ro -
lom.

– 5000 nép is ko lai tan ter met és ta ní tói szol gá la ti la kást
épít te tett fel, min den 5 km-es át mé rõ jû kör ben leg -
alább egyet, mes  sze a kor át la gos szín vo na la fe lett, s
ezek a tu dás fé nyé vel árasz tot ták el a 20-as évek sö -
tét ta nya vi lá gát 

– Több száz pol gá ri is ko la kö szön he ti ne ki lét re jöt tét,
ame lyek pe dig a kö zép osz tály ba tör té nõ fel emel ke -
dés le he tõ sé gét nyi tot ták meg az ipa ros, a pa raszt- és
a mun kás em be rek gye re ke i nek tí zez rei elõtt! 

– Eu ró pa-szer te el is me rést ví vott kis a kö zép is ko lai re -
form ja, amel  lyel si ke rült fel ol da nia a klas  szi kus ér té -
kek õr zé se és a kor sze rû ség kö ve tel mé nyei kö zött
rég óta fe szü lõ el lent mon dást. 

– A Ta nár kép zõ in té ze tek fel ál lí tá sá val in téz mé nye sí tet -
te a pe da gó gus kép zést.

– Tor na ter mek és sport pá lyák so ka sá gát épít tet te fel. 
– Meg men tet te és meg erõ sí tet te vi dé ki egye te me in ket.
– Ko moly ered mé nyek re ju tott az egy há zak kö zöt ti fe -

le ke ze ti bé ke erõ sí té se te rén. 
– Kül föl di nagy vá ros ok ban meg ala pí tot ta a ma gyar kul -

tú rát a nagy vi lág gal ös  sze köt ni hi va tott  mo dell-ér té -
kû kul tu rá lis köz pon to kat.

Tisz telt Or szág gyû lés!
Va jon az egy ko ri kul tusz mi nisz ter re tör té nõ em lé ke zés -

sel csu pán tisz te leg ni óhaj tunk elõt te, ne tán múlt ba me ren -
gõ nosz tal gi á kat ker ge tünk? Ko ránt sem. 

Idéz zük csak fel az év szá mot: 1922-ben fog lal ta el a val -
lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz te ri szé ket. Ezt meg elõ zõ en
az or szág ke ve sebb, mint egy év ti zed alatt át él te az el sõ vi -
lág há bo rú ször nyû sé ge it, a for ra dal mak pusz tí tá sa it, majd
a tri a no ni ka taszt ró fát. Át me ne ti ál la pot ban, a gazdasági-
pénzügyi-fizikai-erkölcsi rom lás mély pont ján volt, és a lel -
ki apá tia kön  nyen ha lá los sá vál ha tó be teg sé gé ben szen ve -
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dett. A kul tusz mi nisz ter nek ezt a ki vér zett sú lyos be te get
si ke rült talp ra ál lí ta nia. Az zal, hogy fel is mer te: a gyó gyí tást
csak a test, a szel lem és a lé lek együt tes ke ze lé sé vel le het
si ke re sen el vé gez ni; a tá gan ér tel me zett kul tú ra: az az az
ok ta tás, a tu do mány, a val lás, a sport, a mû vé sze tek és az
er köl csi rend meg szi lár dí tá sá nak esz kö zé vel. Aho gyan
1929-ben ír ja: „A ma gyar ha zát ma el sõ sor ban nem a kard,
ha nem a kul tú ra tart hat ja meg és te he ti is mét nag  gyá”.

Ma is mét ne héz, fáj dal mas, át me ne ti kor ban élünk: De -
mog rá fi ai mu ta tó ink tra gi ku sak, fo gyó ban az élet ked vünk,
egy re mé lyül a gaz da sá gi, po li ti kai, és mo rá lis vál ság. S
mind eköz ben vé sze sen ki ürült a pénz tár cánk. Is ko lá in kat,
egye te me in ket, mû vé sze ti- és sport éle tün ket, egy há zi in -
téz mé nye in ket fé lel me te sen foj to gat ja a pénz hi ány. A költ -
ség ve té si szá mok is me re té ben a jö võ évi ki lá tá sa ink pe dig
még a je len hely zet nél is ag gasz tób bak. Köz ál la po ta ink e
sú lyos vol ta a tisz tel gõ em lé ke zés mel let te hát ki ál tó an ak -
tu á lis sá te szi a haj da ni kul tusz mi nisz ter rõl va ló el mél ke -
dést, aki – egye bek mel lett – így val lott ma gá ról: „Ha van
va la mi ér de mem a nem ze ti ügy kö rül, ak kor ez az, hogy a
nagy vo na lú ta ka ré kos ság szük sé ges sé ge ide jén át tör he tet -
len gá tat tud tam emel ni az el len, hogy a ki csi nyes ta ka ré -
kos ság be ne tör jön a ma gyar mû ve lõ dés kert jé be, hol épp
a leg ké nye sebb vi rá go kat ta rol ta vol na le. (…) Mert  le het
egy  nem ze tet  sze gén  nyé,  kol dus sá  ten ni, de ha a nem -
zet ben la ko zó szel le mi és er köl csi erõ ket meg tar ta ni és
gya ra pí ta ni  ké pe sek  va gyunk, ak kor a nem zet nincs el -
vesz ve.”

Tisz telt Or szág gyû lés!
Elõt tünk a jó pél da: is ko lá kat épí te ni, és nem ös  sze vo -

nás sal le rom bol ni. Mi és ki aka dá lyoz hat meg ben nün ket
ab ban, hogy kövessük?...
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AZ EGY HÁ ZI IS KO LÁK 
A MA GYAR KÖZ OK TA TÁ SI 

REND SZER SZER VES RÉ SZEI22

Tisz telt Or szág gyû lés!
Ta valy és ta valy elõtt ilyen tájt az egy há zi is ko lák nagy or -
szá gos tün te té se ket szer vez tek a fenn ma ra dá su kat ve szé -
lyez te tõ költ ség ve té si meg szo rí tá sok mi att. Eb ben az év -
ben a köz ok ta tás egé szét ér te ar cul csa pás ként a ti zen egy -
mil li ár dos for rás csök ken tés, és ta lán csak a hi deg nek tud -
ha tó be, hogy mi ért nem vo nul nak ut cá ra idén de cem ber -
ben kar ölt ve az ön kor mány za ti, az egy há zi és a ma gán is -
ko lák.  Ám a tör té nel mi egy há zak in téz mé nye it is mét a
töb bi nél is hát rá nyo sabb hely zet be hoz za a 2007. évi költ -
ség ve tés és a 2005-ös zár szám adás. 

Mi u tán az egy há zi is ko lák igaz ság ta lan ne ga tív meg kü -
lön böz te té se im már ten den ci a sze rû, jog gal fel té te lez zük,
hogy en nek oka van. S az okok kö zött bi zo nyá ra ott sze -
re pel az is, hogy a kor mány za ti dön tés ho zók nem is me rik
pon to san, te hát ros  szul is me rik az ott fo lyó mun ka ér té két.
Azért kér tem ma szót, hogy a tisz tán lá tás ér de ké ben szem -
be sít sem kor mány pár ti kép vi se lõ tár sa i mat és a par la men ti
köz ve tí tést kö ve tõ em be re ket né hány jel lem zõ vel. 

A ma gyar is ko la tör té ne te el vá laszt ha tat lan az egy há za -
ké tól. A Szent Már ton he gyén 996-ban ala pí tott el sõt kö ve -
tõ en év szá zad okon ke resz tül eu ró pai szín vo na lat te rem tet -
tek, és ad ták to vább a tu dást a tör té ne lem ször nyû vi ha rai
kö ze pet te. Az 1948-as ál la mo sí tá sig az in téz mény rend szer
több mint 60 %-át gon doz ták. A dik ta tú ra mind ös  sze tíz
egy há zi kö zép is ko la mû kö dé sét en ge dé lyez te négy év ti ze -
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den ke resz tül, s ak kor a fa lak kö zé a mû velt ség mel lé be -
köl tö zött a fé le lem és a sze gény ség is. A rend szer vál toz ta -
tás kor vis  sza állt az egy há zak is ko la-fenn tar tá si jo ga, ami
egy de mok ra ti kus tár sa da lom ban ma gá tól ér te tõ dik. Ám
mi köz ben az egy há zak vis  sza kap ták in téz mé nye i ket, nem
kap ták vis  sza for rás ter me lõ tu laj do na i kat. En nek el is me ré -
se ként vál lal ta az ál lam, hogy a köz fel ada tot el lá tó egy há -
zi in téz mé nye ket ugyan olyan mér ték ben fi nan szí roz za,
mint az államiakat. 

A tör té nel mi egy há zak ma a köz ok ta tás 7 %-át kép vi se -
lik. Is ko lá i kat min dig, így most is a jó ne ve lés, a hit, az er -
kölcs, a ma gas szín vo nal és a kor sze rû ség jel lem zi. A
szám sze rû gya ra po dás szük ség sze rû en le las sult, ha nem is
állt meg. Mi nõ sé gi fej lõ dé sü ket jól mu tat ja né hány adat: 

– az ide já ró gyer me kek szá ma ti zen négy év alatt meg -
négy sze re zõ dött;

– év rõl év re nõ a je lent ke zõk szá ma, és ma már nem
tud nak min den kit fel ven ni;

– a nö vek võ tár sa dal mi igény mö gött nem csak a jó is -
ko la irán ti jo gos szü lõi re mé nyek hú zód nak meg mo -
tí vum ként, ha nem ezen in téz mé nyek nyil vá nos ság ra
ho zott ki vá ló ered mé nyei is;

– az egy há zi is ko lák arány szá mu kat meg ha la dó mér ték -
ben élen jár nak a fel vé te li mu ta tók, és – ami még
fon to sabb – az ún. pe da gó gi ai hoz zá adott ér ték te -
kin te té ben; 

– nö vek võ ta nu ló lét szám és apa dó fi nan szí ro zás mel lett
jó val ma ga sabb szá za lék ban fog lal koz nak a gye re -
kek kel szak kö rök ben, te het ség gon do zás ban, ének -
kar ok ban, ki rán du lá so kon, mint az ál la mi is ko lák (az
ada to kat a ta va lyi Or szá gos Ne ve lés tu do má nyi Kon -
fe ren ci án be mu ta tott ku ta tás ered mé nye i bõl vet tem);

– az egy há zi in téz mé nyek ben dol go zó pe da gó gu so kat
ös  sze kö ti a kö zös hit, a val lá sos ér ték rend egy ön te tû
val lá sa és kép vi se le te. Ez óri á si elõny, hi szen er re
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épít ve ne ve lé si el já rá sa ik erõl kö dés nél kül, szin te au -
to ma ti ku san össze han go lód nak, ami meg te rem ti a
ne ve lõ mun ka si ke res sé gé nek pe da gó gi ai fel tét ele it. 

A na pok ban ké szült el a Va ti ká ni Meg ál la po dás ered mé -
nye it és ha tá sa it elem zõ bi zott ság je len té se. Eb ben a tu dós
tes tü let sok fon tos meg ál la pí tás tett, ame lyek kö zül mind -
ös  sze né há nyat idé zek fel. Ezek sze rint az „egy há zak ok -
ta tá si sze rep vál la lá sa az ok ta tás ügy de mok ra ti zá lá sá nak
egyik fon tos moz za na tát” jel zik, az egy há zak kal kö tött
meg ál la po dá sok pe dig „a köz meg egye zés és a tár sa dal mi
bé ke fon tos al ko tó ré sze i vé vál tak”, s az ab ban fog lal tak
„fon tos tör té nel mi jó vá té telt” je len te nek. Ugyan ez a bi zott -
ság kor rekt mó don fel tár ja azt is, hogy pl. „za va ros a fi nan -
szí ro zás té te le i nek ki szá mí tá sa és hi á nyos a fi nan szí ro zá si
el já rás sza bá lyo zá sa”, vagy hogy „el té rõ adat so rok kal dol -
goz nak az egyes szak tár cák és egy há zi szer vek”. Aján lá sá -
ban egy ér tel mû en ja va sol ja az em lí tett prob lé mák nak ren -
de zé sét.

Tisz telt Or szág gyû lés!
Az igaz ság meg is me ré se és kö ve té se min den jó aka ra tú

em ber kö zös cél ja és ér de ke kell hogy le gyen. Rö vid ex -
po zém ban re mé lem, si ke rült hoz zá kö ze lebb hoz ni, és fel -
mu tat ni, hogy az egy há zi is ko lák a ma gyar köz ok ta tá si
rend szer szer ves ré szei, fenn ma ra dá suk te hát mind an  nyi -
unk kö zös ér de ke. Ezért a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt
ar ra szó lít ja fel a kor mány zó erõ ket, hogy tart sák be az
egyez mé nye ket, és kor ri gál ják az egy há zi ok ta tást súj tó
hát rá nyos meg kü lön böz te té se ket a költ ség ve té si tör vé -
nyek ben.
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AZ IDE GEN NYEL VEK 
OK TA TÁ SÁ NAK 

BI ZONY TA LAN JÖ VÕ JE23

A nyá ron el fo ga dott tör vény mó do sí tás ér te mé ben 2100-tõl
kez dõ dõ en a kö zép is ko lák nak kö te le zõ lesz az an gol
nyelv ok ta tá sát meg szer vez ni ab ban az eset ben, ha a di á -
kok ezt ké rik. Ez a ren del ke zés mint egy egyed ural ko dó vá
te szi az an golt a szak kö zép is ko lák ban, és do mi náns sá a
gim ná zi u mok ban, te kint ve, hogy az em be rek so ka sá gá val
si ke rült el hi tet ni, hogy csak an gol nyelv tu dás sal le het bol -
do gul ni a nagy vi lág ban. A mû velt em be rek jól tud ják,
hogy ez nem így van. Még is az vár ha tó, hogy az egy ol da -
lú pro pa gan da mi att tö me ges lesz majd az igény. Az an gol
kvá zi kö te le zõ vé té te le az zal jár, hogy csak a gim ná zi u -
mok ban (aho vá az adott kor osz tály cc. 30 %-a jár csak ),
má so dik ide gen nyelv ként ta nul hat ják a gye re kek a töb bit:
a Ma gyar or szá gon ha gyo má nyos nak te kint he tõ né me tet,
az új la tin nyel ve ket. Nem be szél ve a szom szé dos or szá -
gok, a kis nyel vek és a la tin ok ta tá sá nak prog nosz ti zál ha tó
el sor va dá sá ról.

Kü lön is szót sze ret nék emel ni a fran cia nyelv ér de ké -
ben, mint az IPU Ma gyar-fran cia ba rá ti ta go za tá nak el nö ke
és a frankofónia par la men ti al el nö ke. Fran cia kul tu rá lis és
gaz da sá gi kap cso la ta ink igen jók, és egy re ja vul nak. Ám
ho va to vább nem lesz fran cia nyel vet be szé lõ szak em ber,
ami a kap cso la tok le épü lé sé hez ve zet het. Ma gyar or szág a
90-es évek ele jé tõl tár sult tag ja a Frankofon Kor mány kö zi
Szer ve zet nek és Par la men ti Köz gyû lés nek. Rend sze re sen
részt ve szünk a nagy nem zet kö zi ta nács ko zá so kon, ahol

23 In ter pel lá ció az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter hez

Elhangzott az Országgyûlés plenáris ülésén 2006. december 11-én
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ta pasz tal juk a töb bi tag or szág ko moly erõ fe szí té se it a fran -
cia nyelv és kul tú ra erõ sí té se ér de ké ben. Más fél év ti ze de
mi is je len tõs ös  sze ge ket köl tünk az adó fi ze tõk pén zé bõl
e fon tos kül kap cso lat ok ápo lá sá ra, mi köz ben az ügyért itt -
hon nem tör té nik sem mi, pon to sab ban el len té tes elõ je lû
dön té sek szü let nek a köz ok ta tá si tör vény ben. 

Kér de zem: mi az oka, hogy ok ta tás po li ti kai dön té se ink -
ben nem kö vet jük kon zek ven sen a kül po li ti kai irány vo na lat?

Kér de zem to váb bá: Mi in do kol ja az an gol nyelv ta ní tás
egy ér tel mû pre fe rá lá sát a töb bi nyelv ro vá sá ra? És mi lyen
konk rét in téz ke dés-ter vei van nak az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um nak an nak ér de ké ben, hogy ne es sen vis  sza
meg en ged he tet len mér ték ben az em lí tett, köz tük a fran cia
nyelv ha zai ok ta tá sa? 
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