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1
HÁTTÉR

A résztanulmány elkészítése egy olyan kutatásba illeszkedik, amely a következő kér-
désekre kíván választ adni:

• A tehetséggondozás és felzárkóztatás hatékony rendszerére vonatkozóan mi-
lyen következtetések vonhatóak le a korábbi külföldi beavatkozások (lásd ké-
sőbb) összehasonlító elemzéséből (ld. a következő fejezetet).

• A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján hogyan biztosítható a tehetség-
gondozást és felzárkóztatást célzó beavatkozások és a közoktatási rendszer 
általános keretei közötti összhang.

• A kutatás eredményei alapján milyen fogalmi és módszertani következtetések 
vonhatóak le a tehetséggondozást és felzárkóztatást szolgáló beavatkozások 
tervezése és értékelése számára.

A résztanulmány úgynevezett oktatáspolitikai beavatkozások ismertetését szolgálja. 
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) számára készült kutatási 
tervben – korábbi értékelési gyakorlatok tapasztalatai alapján – elkészült egy beavat-
kozás taxonómia. Ennek alapján az oktatáspolitikai beavatkozások lehetnek:

(1) egyszerű szabályozási és finanszírozási lépések;

(2) olyan oktatáspolitikai kezdeményezések, melyekhez komoly implementációt 
szolgáló fejlesztési programok kapcsolódnak;

1.1
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(3) önálló, sok esetben oktatáspolitikát helyettesítő, rendszerszintű változtatáso-
kat megcélzó fejlesztési programok;

(4) olyan programok, melyek egyedi kezdeményezések rendszerszintű kiterjesz-
tésén (systemic scaling-up) alapulnak.

E jelentés elkészítése során feldolgoztuk a téma szakirodalmát, a vonatkozó legfonto-
sabb jogszabályokat és dokumentumokat, elemeztük bizonyos programok hozzáfér-
hető intézményi adatbázisát, feltártuk a kapcsolódó értékelési projektek eredményeit 
és interjúkat készítettünk a téma szakértőivel.
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2
FOGALMI KERETEK 

ÉS ELEMZÉSI  KONCEPCIÓ

A L A P F O G A L M A K

A felzárkóztatást szolgáló beavatkozások azonosítása nem könnyű feladat, ugyanis a 
felzárkóztatás a nemzetközi oktatáspolitikai gyakorlatban nem, vagy nagyon ritkán 
használt gyűjtőfogalom. A kifejezés használata nagyon szorosan a magyar oktatáspo-
litikai gyakorlat elmúlt évtizedeihez kapcsolódik. A magyar szóhasználatban a felzár-
kóztatás kifejezés konkrét tartalma a kilencvenes évek elején, pontosabban az 1991. 
évi XLVII. törvénnyel bevezetett ún. felzárkóztató normatíva1 igénybevétele alapjául 
szolgáló intézményi programok elindításával alakult ki. E programok nagyon konk-
rétan a cigány tanulók oktatása során alkalmazott kiegészítő oktatási szolgáltatásokat 
jelentették. Az 1991-től alkalmazott normatív finanszírozási rendszerhez kapcsoló-
dó kiegészítő normatív támogatások teremtettek lehetőséget arra, hogy a különbö-
ző speciális tanulói célcsoportok oktatásának magasabb fajlagos költségeit az állami 
költségvetés kiegészítő normatív támogatásokkal ismerje el. A felzárkóztatás tehát a 
kisebbségi oktatás finanszírozásának rendszerén belül az elismert öt programtípus 
egyike volt. 

1 A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól 
szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról, valamint az önkormányzatok normatív állami hozzájárulásából 
az állami költségvetésbe visszafizetésre kerülő összeg felhasználásáról. 2. sz. melléklet (n) szerint: „Kiegészítő 
normatív támogatásra jogosult az az önkormányzat, ahol az 1990-91-es tanévet figyelembe véve: az oktató- 
nevelő intézmény keretei között biztosítja a cigánygyermekek differenciált (egyéni vagy csoportos) felzárkóz-
tatását, a korcsoportok, illetve évfolyamok követelményeinek megfelelő eredményes továbbhaladását tanórai 
foglalkozásokon.”
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A kilencvenes évek tapasztalatai azt mutatták, hogy amíg a többi („nemzetiségi” 
és interkulturális) kiegészítő normatívával elismert programtípus nyelv és kulturális 
tartalma jól definiálható és szabályozható volt, a cigány felzárkóztató programokhoz 
nem lehetett jól megragadható szakmai követelményeket rendelni. Ráadásul a cigány 
felzárkóztató normatíva a cigány tanulók szegregációját erősítő ösztönzőként kezdett 
el működni, ugyanis a normatívához kötődő tartalmi szabályozáshoz nem kapcso-
lódott kellően hatékony antidiszkriminációs szabályozás, ellenőrzés és érdekeltségi 
rendszer. Mindennek hatására az előző évtizedben az integrációt és a befogadást kö-
zéppontba állító oktatáspolitikai praxis hatására a felzárkóztatás kifejezés – annak 
erőteljesen szegregációhoz kapcsolódó negatív konnotációi miatt – átmenetileg kike-
rült a az oktatásirányítók (és -szakértők) kommunikációjából. 

A felzárkóztatás kifejezés használata 2010 után jelent meg újra az oktatáspoliti-
kai praxis szótárában. Noha a felzárkóztatás kifejezés pontos definiálása nem történt 
meg, a különböző jogszabályok és az oktatásirányítói nyilatkozatok alapján egyértel-
műen az eredetinél lényegesen átfogóbb tartalommal töltődött fel. 

Lényegében a korábban használt esélyegyenlőség és méltányosság kategóriák 
helyébe lépve a jelenlegi oktatáspolitikai szóhasználat felzárkóztatásnak nevez min-
den, a bármilyen szempontból hátrányos helyzetű tanulók oktatási kudarcainak 
mér séklését szolgáló beavatkozást.2 (A kifejezés természetesen továbbra is magában 
foglalja a roma tanulók oktatási sikerességére irányuló kezdeményezéseket is.) A to-
vábbiakban tehát egy olyan fogalomértelmezésből kell kiindulnunk, amely nem a 
fel zárkóztatás eredeti (szűkebb), hanem a jelenleg használt, igen tág tartalmát veszi 
alapul.

Mindennek megfelelően a felzárkóztató célú beavatkozások nemzetközi át-
tekintést szolgáló azonosítása során a méltányosságot (equity), esélyegyenlőséget 
(equal chances), az integrációt (integration), az inklúziót (inclusion), a tanulásba való 
visszavezetést (second chance) és az iskolai kudarc csökkentését (reduction of school 
failure) szolgáló különböző politikákat és programokat együtt kell elemeznünk (hoz-
zátéve, hogy ezek nem minden jellemzője általánosítható a metszetet képező felzár-
kóztatásra). (A nemzetközi szakirodalom a sokak szerint az ahhoz kapcsolódó pater-
nalista és – kisebbségek esetében – asszimilációs elvárásokat közvetítő felzárkóztatás 
[catching-up] kifejezést nem használja.) Nagy általánosságban tehát a továbbiakban 
felzárkóztatásra irányuló kezdeményezésnek tekintünk minden olyan beavatkozást, 
amely az oktatási egyenlőtlenségek csökkentését tűzi ki célul.

2 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 54. § (3) emellett bevezeti a „fel-
zár kóztatásra szorul” kategóriát az első és második évfolyamos diákok félévi (illetve utóbbi esetben év végi) 
szöveges értékelésekor. A jogszabály egyéb paragrafusaiban a felzárkóztatás ettől eltérő értelemben, a hátrányos 
helyzettel kapcsolatban és/vagy a tehetséggondozás ellenpólusaként jelenik meg.
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A felzárkóztatás tekintetében a programok célcsoportjainak azonosítása lénye-
gesen könnyebb feladat, mint például a tehetséggondozás esetében. A felzárkóztatás 
tanuló célcsoportjainak felismeréséhez kétfajta logika alkalmazása merülhet fel:

• Az első megközelítés alapján felzárkóztató beavatkozásra van szüksége min-
den olyan társadalmi háttere vagy személyes tanulási képességeinek korláto-
zottsága alapján jól elkülöníthető csoportnak, melyek különösen kitettek az 
oktatási kudarc kockázatának. Ilyen csoportok lehetnek a szocioökonómiai 
vagy szociokulturális státuszuk vagy lakóhelyük alapján hátrányos helyzetűek, 
a bevándorló vagy valamilyen nyelvi-etnikai kisebbséghez tartozók, a fogya-
tékkal élők vagy valamelyik nem képviselői. Mivel e tanulói csoportok okta-
tási kudarcnak való kitettsége a különböző országokban nagyon különböző 
lehet, ezért a felzárkóztató beavatkozásoknak a legkülönbözőbb országokban 
egészen eltérő tanulói célcsoportjai lehetnek.

• A második megközelítés a tanulók oktatási teljesítménye alapján azonosít cél-
csoportokat. Ez történhet hagyományos, az oktatási rendszeren belüli előre-
haladásról tudósító statisztikák alapján. Ilyen csoportok a lemorzsolódók, az 
évismétlők, a korai iskolaelhagyók stb.  

A második, egyre inkább uralkodóvá váló eljárás a különböző tanulói telje-
sítménymérések által szolgáltatott információból indul ki. Ma már az alultel-
jesítés fogalma szorosan az alapkészségek fejlesztéséhez kapcsolódik. Ennek 
alapján alulteljesítőnek tekinthetünk minden olyan tanulót, amely a későbbi 
tanulási sikeresség szempontjából kulcsfontosságú kompetenciák tekinteté-
ben egy minimális szint alatt teljesít.

A felzárkóztatást szolgáló hazai beavatkozások elemzése érdekében nincs szükség 
arra, hogy e projekt keretében alkossunk egy azt segítő elemzési keretet. Egy 2008-
ban zajlott közép-európai összehasonlító projekt ezt a munkát lényegében elvégezte. 
Az Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia részvételével zajló  
„A tanulási eredményeken alapuló megközelítés lehetőségei és korlátai az oktatási 
méltányosság előmozdításában” című projektben (The Potential and Limitations of 
the Learning Outcomes Based Approach to Education in Promoting Equity) megalkot-
ták az oktatáspolitikai beavatkozások különböző típusait összefoglaló elemzési kere-
tet, amely által több európai országot áttekinthetünk (Radó, 2009).

Az áttekintés során alkalmazott elemzési keret alapja a fősodor (mainstream) 
és kiegészítő (supplementary) politikák megkülönböztetése. Fősodor politikának te-
kintünk minden olyan oktatáspolitikai beavatkozást, amely az oktatási egyenlőtlen-
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ségek csökkentése érdekében az egész oktatási rendszer képességeit hivatott javítani 
(Radó, 2008). A fősodor politikák célrendszerének két kulcseleme van, melyek az ok-
tatási egyenlőtlenségek keletkezésének legfontosabb okait igyekeznek megszüntetni:

• az oktatás hátránykompenzációs képességének erősítésével, a kedvezőtlen ta-
nulói háttér tanulásra gyakorolt negatív hatásának csökkentésével;

• a szelekció csökkentésével, az integráció és inklúzió előmozdításával a külön-
böző hátterű tanulók tanulási esélyeinek erősítése érdekében.

F Ő S O D O R  P O L I T I K Á K

Az oktatási egyenlőtlenségek csökkentése érdekében alkalmazott fősodor politikák-
nak különböző – eltérő konkrét célokat kitűző és eszközrendszerrel operáló – típusa-
it azonosíthatjuk. A lehetséges típusok a következők:

EGYENLŐSÍTŐ POLITIKÁK. E közpolitikai modellnek két kulcseleme van: 
a ráfordítások és folyamatok standardizációja. A ráfordítások egységesítése a 
kategorikus méltányosság (categorical equity) finanszírozási alapelvből fakad, 
mely szerint az egy tanulóra eső ráfordítások tekintetében érvényesülő finan-
szírozási különbség igazságtalan. A folyamatok standardizációjának hagyomá-
nyos eszköze a részletesen szabályozó, semmilyen vagy szimbolikus mértékű 
intézményi önállóságot biztosító központi tanterv.

TERÜLETI ALAPÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK. A területi alapú kiegé-
szítő támogatások abból kiindulva, hogy a hátrányos helyzetű tanulók iskolai 
kudarcának elkerülése plusz erőforrásokat igényel, valamilyen területi alapú, 
statisztikailag jól megragadható szempontrendszer alapján kiegészítő alapfi-
nanszírozást biztosít.

ISKOLASZERKEZETI REFORMOK. Az iskolaszerkezeti beavatkozásoknak 
alapvetően két alaptípusa van:

• A felzárkóztatást célzó elkülönített programok (felzárkóztató osztályok), 
melyek bármilyen normál tantervű intézménytípus bármely pontjához 
kapcsolódnak, s melyeket jellemzően átmenetinek tekintenek;
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• Az integrált iskolaszerkezeti beavatkozások, melyek jellemzően az alap-
készségek fejlesztésére rendeltetett idő meghosszabbítását vagy az alap-
fokú és alsó középfokú oktatás komprehenzív jellegének erősítését szol-
gálják.

SZAKMAI ELSZÁMOLTATHATÓSÁG POLITIKÁK. E modell legfontosabb 
célja annak biztosítása, hogy az oktatási intézmények lehetővé tegyék minden 
egyes tanuló számára egy egységes minimális teljesítményszint elérését. E poli-
tikák egy közoktatási teljesítménymenedzsment algoritmuson alapulnak: 

(1) egységes minimum teljesítménykövetelmények (standardok) rögzítése, és 
a teljesítmények teljesülését szolgáló mérés, (2) autonóm, önértékelést és fej-
lesztést végző intézmények minőséggel kapcsolatos problémáit feltárni hivatott 
külső intézményértékelés, (3) alulteljesítő intézményekben célzott beavatkozás. 
Finanszírozási szempontból e politikák a fiskális semlegesség (fiscal neutrality) 
elvét követik, amely az eredmények kiegyenlítése érdekében elismeri a szüksé-
ges ráfordítások különbségeit.

ISKOLAFEJLESZTÉS. E modellben a hangsúly nem a központi elvárások alap-
ján azonosított problémák megoldását szolgáló iskolafejlesztés kikényszeríté-
sén, hanem az intézményi önállóságon, az önálló problémafeltárásán (belső 
ösztönzőkön) alapuló helyzetértékelésből kiinduló fejlesztésen van, melynek 
célja a hátránykompenzációs képességet erősítő pedagógiai-tanulásszervezési 
és intézményi fejlesztések támogatása. Az iskolafejlesztés alkalmazásának elő-
feltétele az oktatási decentralizáció, ezen belül az intézmények bizonyos mér-
tékű szakmai, szervezeti és pénzügyi önállóságának megerősítése.

EGYÉNI FEJLESZTÉS. Az egyéni fejlesztésen alapuló politikák célja olyan in-
tézményi kapacitások és képességek létrehozása, amelyek az intézményeken 
belül lehetővé teszik a bármilyen tanulási nehézséggel rendelkező tanulók azo-
nosítását, és e tanulók egyéni fejlesztését. E politika egyik alapvető feltétele a 
megfelelően differenciált, az intézmények, pedagógusok és fejlesztésre szoruló 
gyermekek számára elérhető szakmai szolgáltató-támogató rendszer működése.
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K I E G É S Z Í T Ő  P O L I T I K Á K

Az egyes speciális tanulói csoportokra irányuló beavatkozásokat azért nevezzük ki-
egészítő politikáknak, mert korábbi elemzések azt bizonyítják, hogy önmagukban, 
az egész közoktatási rendszer hátránykompenzációs képességének erősítésére és  
a szelekció/szegregáció csökkentésére irányuló hatékony fősodor politikák nélkül a 
hatásuk igen csekély. A legfontosabb kiegészítő politikák a következők:

MEGERŐSÍTŐ INTÉZKEDÉSEK (affirmative action). A megerősítő intézke-
dések az etnikai kisebbségek és nők korábbi diszkriminációjának hatásait vala-
milyen preferenciális bánásmód segítségével megszüntetni hivatott politikák és 
programok összefoglaló neve. E politikák egy valamilyen kirekesztett csoport-
hoz való tartozáson alapszanak. Abból indulnak ki, hogy az egyenlőtlenségek 
a múltban elszenvedett kirekesztés eredményei. A megerősítő intézkedéseknek 
két típusa van: (1) a preferenciális intézkedések (etnikai alapú célzott támoga-
tások, preferenciális szabályok) és (2) a fejlesztő intézkedések (etnikai csoport 
tagjainak nyújtott fejlesztő szolgáltatások. Egy példával szemléltetve: preferen-
ciális szabály, ha felsőoktatási kvótákat állapítunk meg romák számára és/vagy 
alacsonyabb pontszámmal lehetővé tesszük a felvételüket; fejlesztő intézkedés, 
ha külön romák számára indítunk érettségi/felvételi előkészítő programot.

KISEBBSÉGI („NEMZETISÉGI”) OKTATÁSI MODELLEK. Ez a politika 
alapvetően az eszközök két nagy csoportját foglalja magában. Az első a kisebb-
ségi oktatási programok nyelvi kisebbségek számára, melyek definiálhatóak 
a tanítás nyelve alapján (anyanyelvű, kétnyelvű, nyelvoktató programok) és a 
kulturális tartalom alapján (kisebbségi népismeret és interkulturális program). 
A második eszközrendszer a kisebbségi kulturális autonómia érvényesítése az 
okta tásban, amely Magyarországon kiterjed a programok tartalmának megha-
tározására, az oktatási intézmények működésének befolyásolására, az oktatás-
politikai döntések befolyásolására és intézményfenntartói szerepre.

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS POLITIKÁK. A hátrányos megkülönböztetés fel-
számolását szolgáló politikák kiterjedt eszközrendszerrel operálnak, melyek 
magukba foglalják a diszkrimináció tilalmát, procedurális garanciákat és sza-
bályokat (pl. bizonyítási teher megfordítását), közigazgatási és független mo-
nitoringot és értékelést, állami és független jogvédő szervezetek működtetését 
(pl. ombudsman), mediációt és konfliktuskezelést, érzékenyítő, előítélet kezelő 
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programokat és képzéseket, valamint a többségi tanulóknak szánt multikultu-
rális oktatási programokat.

SNI INTEGRÁCIÓS POLITIKÁK. E politikák célja az, hogy az integráltan 
oktatott organikus eredetű fogyatékkal élő sajátos nevelési igényű tanulók szá-
mára biztosítsa azt a habilitációs-rehabilitációs fejlesztést, amely korábban csak 
elkülönített speciális iskolákban volt elérhető a számukra. Ez magában foglalja 
azt is, hogy a normál tantervű iskolák pedagógusai számára hozzáférhetővé te-
gyék az ehhez szükséges szakmai támogatást.

E kiegészítő politikákat összefoglalóan pozitív diszkriminációs oktatáspolitikaként 
is szokták tárgyalni. E kifejezést azonban ebben az összefoglalóban nem használ-
juk, mert az egyes oktatáspolitikai modellek által alkalmazott különböző eszközök 
(beavatkozások) tekintetében nem orientál, használata számos pontatlanság forrása 
lehetne.

A kiegészítő politikák kiválasztása nem csupán a megcélzott tanulói csoporttól, 
de az adott tanulói csoporthoz tartozók oktatási kudarcainak legfontosabb okaitól is 
függ. 
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3
FŐSODOR POLITIKÁK  
MAGYARORSZÁGON

A Z  O K TATÁ S P O L I T I K A I  N A P I R E N D

Nem könnyű megállapítani, hogy az egyes kormányok oktatáspolitikai napirendjén 
valójában mekkora volt a különböző hátrányos helyzetű tanulói csoportok kudarc- 
csökkentésének súlya. Ha csak az oktatásirányítói nyilatkozatokból indulunk ki, az 
oktatási egyenlőtlenségek csökkentése mindig kiemelt cél volt Magyarországon. Egy 
finomelemzés kormányról kormányra kimutathatna komoly hangsúlyeltolódásokat, 
ez azonban szétfeszítené ennek az összefoglalónak a kereteit.3 Kicsit közelebb jutunk 
az oktatáspolitikai célrendszer változásainak megértéséhez, ha a különböző kormá-
nyok által elfogadott oktatáspolitikai stratégiák célrendszerét vesszük figyelembe. 
Sajnos azonban ez a forrás is erősen hiányos, ugyanis a konzervatív kormányok nem 
alkottak közoktatási szektor stratégiákat. 

A rendszerváltozás utáni évtized oktatáspolitikai dokumentumai kiemelt cél-
ként kezelik az egyenlőtlenségek problémáját, valójában azonban 1998-ig, illetve 
sok tekintetben 2002-ig a közoktatási rendszer általános intézményi és irányítási 
kereteinek átalakítása, majd ezek kiegészítése uralta az oktatáspolitikai napirendet.  
(A kompetenciamérés elindításával, a tartalmi szabályozás korrekciójával, a minő-
ségbiztosítás széleskörű bevezetésével és az akkora kialakult iskolarendszer stabili-
zálásával a 1998–2002 közötti konzervatív kormányzat is alapvetően rendszerépítő 
tevékenységet folytatott.) 

3 A politikai napirend vizsgálatához ld. Török (2005).
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A hátrányos helyzetű tanulókra irányuló esélyegyenlőségi politika – az általá-
nos és gyengén definiált „modernizációs” célok mellett – 2002-ben került az oktatás-
politika középpontjába. A 2004–2006 közötti időszakra vonatkozó középtávú straté-
gia hét legfontosabb célja közül a második az oktatási egyenlőtlenségek csökkentése 
volt, s mint majd látható lesz, az ebben az időszakban elindított beavatkozások je-
lentős része ezt a célt szolgálta. A 2005-ben elfogadott hosszú távú stratégia, amely 
a 2006-ban kezdődött uniós költségvetési időszakban az oktatásfejlesztésre fordítha-
tó strukturális alapok felhasználását alapozta meg már a versenyképesség mellett a 
társadalmi kohézió erősítését, másképpen: az oktatási egyenlőtlenségek mérséklését, 
mint kiemelt célt rögzítette. 

Az egyenlőtlenségek csökkentése – mármint a felzárkóztatás – a 2010 utáni kor-
mányzat napirendjén is szerepel. Ez azonban elfogadott közoktatási stratégiával nem 
dokumentálható. (Mint az EU forrásokhoz való hozzáférés feltételét képező „ex-ante 
feltétel” stratégiák jelenleg készülnek, de ezek elkészítése már a 2011-es köznevelési 
törvény implementációja után történik.)

1. ÁBRA: KÖZOKTATÁSI ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS 
MAGYARORSZÁGON A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA

2014

2010

2006

2002

1998

1984

1980

Nem készült stratégia

Nem készült stratégia

Nem készült stratégia

Politikai stratégia
(”Zöld könyv” és “Szárny és teher”

2005: “hosszútávú” stratégia

2003: “középtávú” stratégia

TÁMOP

EFOP

HEFOP

1998: közoktatás-fejlesztési stratégia

1995: közoktatás-fejlesztési stratégia

Mindezek alapján ebben az elemzésben a vizsgált oktatáspolitikai és fejlesztő be-
avatkozások időkereteit érdemes a 2002–2014 közötti időszakra korlátozni. Ezt az is 
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indokolja, hogy a korábbi időszakról alapvető, a beavatkozások minőségét és ered-
ményességét feltárni hivatott információforrások (pl. értékelési jelentések, tanulói 
teljesítménymérési adatok stb.) nem állnak rendelkezésünkre.

F Ő S O D O R  O K TATÁ S P O L I T I K A I  B E AVAT KO Z Á S O K  
A Z  E Z R E D F O R D U L Ó  U TÁ N

Oktatáspolitikai előzmények

A rendszerváltás utáni első kormányzati ciklusban hatalmas változások zajlottak a 
közoktatási rendszerben, de az oktatásirányítás lényegében nem a saját napirendjét 
kísérte, „pusztán” lekövette a rendszerváltáskor kialakuló nagy építmény összes, az 
oktatás szempontjából fontos változtatását. Így például átadták az iskolákat az önkor-
mányzatoknak, bevezették a normatív finanszírozást, amely igazodott a közfinanszí-
rozás rendszeréhez 1991-ben, és liberalizálták a tankönyvpiacot 1993-ban. Az ösz-
szes, lényegében „kívülről vezérelt” változást foglalta egységes szerkezetbe az 1993-as 
közoktatási törvény. A törvény tartalmazott egy, a kialakuló decentralizált rendszert 
ellensúlyozni hivatott elemet, a tankerületi oktatásügyi központok megszervezését.  
A központok létrejöttek ugyan, de a közoktatási törvény 1995-ös módosítása (1995. 
évi LXXXV. törvény) miatt nem voltak hosszú életűek.

1994–1998 között a liberális irányítású minisztérium határozott közoktatási 
reformprogrammal rendelkezett, melyet 1996-ban egy stratégiai dokumentumban 
foglalt össze. A tervezett rendszerszintű változtatások egyebek között magukban 
foglalták a tartalmi szabályozás reformját (NAT, alapműveltségi vizsga és érettségi 
reform), és a tanügyigazgatás teljes decentralizálását. A kormányzat erőteljesen az új 
alaptanterv elfogadására és implementációjára fókuszált, a tartalmi szabályozás más 
elemei nem valósultak meg. Felszámolták a tankerületi oktatásügyi központokat, és 
létrejött a pedagógus továbbképzési rendszer akkreditációs mechanizmusa is.

Az első Orbán-kormány oktatásirányítása rendszerszintű reformok tekinteté-
ben elődjénél kevésbé volt ambiciózus. Ez a kormányzat is a tartalmi szabályozásra 
koncentrált, a kerettantervek megalkotásával a NAT és a helyi tantervek közé egy 
közvetítő eszközt illesztett. Menet közben került fel az oktatáspolitikai agendára egy 
pedagógus életpálya megalkotása is, ez azonban a ciklus végéig nem készült el a szé-
les nyilvánosságnak szánt formában. A kormány még két új nagyon fontos elemet 
illesztett a közoktatási rendszerbe: az intézményi minőségbiztosítást, és a minden 
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tanulóra kiterjedő kompetenciamérést. Ezek a változások azonban nem reformok, 
hanem nagyobb projektek voltak, mint amilyen a Comenius minőségbiztosítási 
program. Mindkét elem a következő kormány idején vált a rendszer működtetésének 
integráns és stabil részévé.

F Ő S O D O R  P O L I T I K Á K  2 0 0 2  É S  2 0 10  KÖ Z Ö T T

A 2002-ben újfent liberális irányítás alá kerülő oktatásirányítás oktatáspolitikai ak-
tivizmusa ellenére a rendszer általános kereteit tekintve egyetlen komolyabb refor-
mot hajtott végre: a már 1996-ban rögzített (1996. évi LXII. törvény a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról) kétszintű érettségi rendszer beveze-
tését 2005-ben. A többi komolyabb változtatás – mint például a NAT felülvizsgálat 
implementációja nem történt meg, mint ahogy az intézményi minőségirányítás kö-
telezővé tétele sem valósult meg. A kormány minden más kezdeményezése a rend-
szer alapműködését nem érintő oktatáspolitikai beavatkozás volt. A 2006-ban első 
ízben szocialista vezetés alá kerülő oktatási minisztérium nem rendelkezett önálló 
oktatáspolitikai stratégiával, sem rendszerszintű reformok, sem pedig oktatáspoliti-
kai beavatkozások tekintetében nem állt elő komolyabb új kezdeményezéssel. Ez alól 
két kivétel – a válság hatására szükségessé váló korrekciók végrehajtása, és a tehet-
séggondozó programok kiterjesztése – volt 2008–2009-ben. A TÁMOP tartalmazott 
ugyan egy markánsan rendszerépítő programot (a minőségértékelési rendszer fej-
lesztését), ez azonban nem indult el.

A nemzetközi összehasonlító oktatáspolitikai elemzés irodalma – különösen az 
OECD PISA másodelemzései és a lengyel oktatási reform tapasztalatai – alapján tud-
ható, hogy azok az egyenlőtlenségeket csökkenteni hivatott fősodor politikák voltak 
sikeresek, melyek egységes reformcsomagba integráltan alkalmazták a decentralizált 
oktatási rendszerekkel kompatibilis fősodor modellek valamilyen kombinációját. Vé-
gigtekintve a korábban felsorolt hat fősodor modellen azonnal szembeötlik, hogy 
2002 és 2010 között a magyar oktatáspolitika szinte egyiket sem alkalmazta. 

Az egyenlősítő politikák nem voltak kompatibilisek a rendszerváltás után kiala-
kult decentralizált, tantervi sokszínűségen alapuló, és a fajlagos ráfordítások tekinte-
tében rugalmas finanszírozási mechanizmust alkalmazó rendszerrel. A területi alapú 
kiegészítő támogatások mechanizmusa összeférhetetlen volt az 1991-ben bevezetett 
decentralizált finanszírozással, melyben az ösztönzőként alkalmazott plusz erőforrá-
sok az általános allokációs mechanizmusba épített kiegészítő „fejkvóták” segítségével 
történt meg. (Ebben a rendszerben is alkalmazható lett volna valamilyen kiegyenlítő 
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mechanizmus, de annak nem az oktatási hátrányok felszámolása, hanem az okta-
tásfinanszírozást kellett volna stabilizálnia.) Ebben az időszakban a felzárkóztatást 
szol gáló elkülönített programok alkalmazása szóba sem kerülhetett, ugyanis az ellen-
kezett volna a korszak oktatáspolitikájának egyik sarkkövével: az integrációval. 

Az oktatásirányítók és oktatási szakértők körében ezt a megoldást lényegében 
diszkvalifikálták a korábbi, kilencvenes években szerzett tapasztalatok, mely szerint 
a cigány felzárkóztató normatíva igénybevételével létrehozott cigány felzárkóztató 
osztályok nagy lökést adtak a szegregációnak. 

Az összes többi fősodor oktatáspolitikai modell elméletileg kompatibilis lett 
volna a működő rendszer strukturális jellegzetességeivel, de legnagyobb részük al-
kalmazására kellő felkészültség és politikai elszántság hiányában nem került sor.

A korszak oktatáspolitikai céljaival erőteljesen összecsengő beavatkozás lett vol-
na egy olyan iskolaszerkezeti reform, amely az alapkészségek fejlesztésére rendeltetett 
idő meghosszabbítását vagy az alapfokú és alsó középfokú oktatás komprehenzív jel-
legét erősítették volna. Ilyen reformra nem került sor. E tekintetben leginkább kisebb, 
az iskolarendszer struktúráját lényegében nem módosító beavatkozások történtek, 
melyek implementációjára valójában komoly kísérlet sem történt. Az egyik ilyen 
szimbolikus lépés a nem szakrendszerű oktatás kiterjesztése volt az általános iskolák 
ötödik és hatodik osztályára a tanítási idő 25 százalékában. Ezen kívül az oktatáspoli-
tika iskolaszerkezeti „ízlésvilágát” inkább csak szerény összegeket felemésztő komp-
rehenzív iskolakísérletek támogatása jelezte. 

Ezzel szemben viszont úgy változott az iskolaszerkezet, , hogy bár a hátrányos 
helyzetű tanulók lehetőségei elvileg javultak , ám a középiskolai nyelvi előkészí-
tő évfolyam bevezetése valójában tovább rombolta a már a nyolcvanas évek végén 
szétzilálódott magyar iskolaszerkezetet.. A nyelvi előkészítő évfolyamokat bevezető 
középiskolák legnagyobb részében azok szelekciós eszközként kezdtek működni (vö. 
Fehérvári, 2008; Nikolov, Ottó és Öveges, é. n.)

A szakmai elszámoltathatóságon alapuló politikák kérdése Magyarországon egy-
séges problématerületként vagy lehetséges reformstratégiaként nem került fel az ok-
tatáspolitika napirendjére. Egymástól lényegében izolált szakmapolitikai diskurzus 
folyt a hátrányos helyzetű tanulók oktatásáról, a szükséges tantervi szabályozásról, 
a minőségértékelésről és a fejlesztéspolitikáról, az ezekkel az irányítási eszközökkel 
kap csolatos kezdeményezések azonban nem kapcsolódtak egymáshoz. 2006-ban ké-
szült ugyan egy a szakmai elszámoltathatóság elvét középpontba állító egységes mi-
nőségértékelési stratégia, ennek implementációja azonban nem történt meg (OPEK, 
2006).

A tantervi szabályozás kérdése már a rendszerváltás előtt a politikai és szakmai 
viták középpontjába került. Részben ennek köszönhetően a magyar oktatáspolitika 
folyamatszabályozásra orientált jellege mind a mai napig „fixálódott”: gyakorlati-
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lag minden eddigi kormányzat elindított valamilyen tantervi reformot. Történt ez 
annak ellenére, hogy az 1995-ös eredeti tartalmi szabályozási koncepció a tantervi 
szabályozás liberalizálásának és a vizsgakövetelményekkel rögzített kimeneti szabá-
lyozás megerősítésének egyensúlyán alapult. A tartósan rögzült folyamatszabályozási 
fókusz hatására kizárólag az érettségi reform során adott ki a kormányzat kimeneti 
követelményeket, az általános iskolákat és a szakiskolák általános oktatási tartalma-
it kimeneti oldalon a mai napig semmilyen teljesítménystandard nem szabályozza. 
Ennek következtében semmilyen egyenlőtlenségek csökkentését szolgáló beavatko-
zásnak sem alakult ki hatékony teljesítmény referenciája: nem tudható, hogy mi az 
a minimum követelmény rendszer, melynek elérését minden iskolának biztosítania 
kell minden tanuló számára. 

Ezzel függ össze, hogy a minőségértékelési rendszer kialakult egyetlen elemét 
– a rendszeres tanulói teljesítménymérési rendszert – sem lehetetett felzárkóztatási 
célok szolgálatába állítani. Standardok hiányában a kompetenciamérés mind a mai 
napig kizárólag fejlesztő célokat követ, sem az alulteljesítő tanulók, sem pedig az alul-
teljesítő intézmények azonosítására nem alkalmas. (Mint látni fogjuk, ennek messze-
menő konzekvenciái voltak az esélyegyenlőségi célú kiterjedt oktatásfejlesztési rend-
szer működésére is.) Összességében tehát elmaradtak azok a fősodor oktatáspolitikai 
beavatkozások, melyek a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában megteremthették 
volna a szakmai elszámoltathatóság elvének érvényesülését.

Ami az egyéni fejlesztés lehetőségét illeti, voltak ugyan olyan – az SNI integrá-
cióhoz és a tehetséggondozáshoz kapcsolódó – fejlesztési programelemek, melyek 
egyéni tanulói fejlesztést foglaltak magukban, ennek általános rendszerét szolgáló 
oktatáspolitikai beavatkozás azonban nem történt. Egy individualizáltabb pedagógi-
ai megközelítés érvényesítését szolgálta volna a szöveges értékelés bevezetése, de ez 
nem egyéni fejlesztést megalapozó diagnosztikai eljárás, hanem a differenciált okta-
tást megalapozó értékelési repertoár kiszélesítését szolgáló eszköz lett volna (Lénye-
gében ennek a beavatkozásnak sem történt meg az implementációja).

Mindezek következtében tehát a korszak oktatáspolitikája által alkalmazott 
egyetlen fősodor beavatkozási eszköz az iskolafejlesztés volt. Ez sem rendszerszerűen, 
hanem – mint az a következő részben látható lesz – az egyre kiterjedtebb oktatás-
fejlesztés részleges decentralizált modelljére való átállásként történt 2006-tól. Rend-
szerszerű – tehát oktatáspolitikai – beavatkozásról akkor beszélhettünk volna, ha az 
iskolák szisztematikusan átálltak volna egy önértékelésen alapuló iskolafejlesztési 
modellre. Ennek körvonalai az intézményi minőségirányítás kötelező feladatként 
történő kiterjesztésével adottak voltak, e kereteket azonban igen sokszor éppen az 
oktatásfejlesztési programok zilálták szét. (Erről a következő részben lesz szó.) Az 
iskolafejlesztés tehát 2002 és 2010 között nem oktatáspolitikai beavatkozás, hanem 
fejlesztési módszertan volt.
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Összességében elmondható, hogy 2010 előtt a magyar oktatásirányítás az okta-
tási egyenlőtlenségek csökkentését szolgáló fősodor oktatáspolitikai beavatkozások 
egyikét sem alkalmazta következetesen. Az egyenlőtlenségek csökkentését szolgáló 
kisebb, elszigetelt és rosszul implementált beavatkozások nem álltak össze oktatási 
reformmá. Valódi oktatáspolitikai beavatkozások hiányában az oktatásfejlesztés ön-
állósult: implementációs funkció helyett politikahelyettesítő funkciót látott el.
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Az uniós forrásokhoz való hozzáférés hatására ebben az időszakban duzzadt nagy 
iparággá a lényegében politikahelyettesítő szerepet játszó oktatásfejlesztés, amely a 
rendszerváltás után fokozatosan kialakult rendszer keretei között szerveződött. 

Az ebben a projektben a felzárkóztatást célzó oktatáspolitikák elemzése a főso-
dor és kiegészítő beavatkozások megkülönböztetésén alapul. Ennek az elemzési mo-
dellnek az alkalmazása Magyarországon bizonyos nehézségekbe ütközik, mégpedig 
alapvetően két okból:

• Az egyenlőtlenségek csökkentését szolgáló fősodor beavatkozások általános 
célja az egész közoktatási rendszer hátránykompenzációs képességének erősí-
tése és szelektivitásának csökkentése. A politika-helyettesítő fejlesztési prog-
ramok azonban csupán az intézmények egy meghatározott körét kapcsol ják 
be abban a reményben, hogy kellően nagy számú intézményt elérve az fej-
lesztő hatást gyakorol az egész rendszer működésére. El kellene tehát válasz-
tanunk azoknak a programoknak a méretet, amelyek a bevont intézmények 
alapján még célzott vagy pilot jellegű programoknak minősülnek azoktól, 
melyek kiterjedtségüknél fogva már rendszerszintű beavatkozásnak minősül-
nek. A kettő közötti különbség lényegében csupán a rendelkezésre álló forrá-
sok mennyiségétől függ, az elválasztás tehát kétes értékű.
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• A másik nehézség a magyar oktatáspolitikai praxis „szemérmessége”. Szá-
mos olyan beavatkozás van, melyek a mögöttes oktatáspolitikai szándékok 
tekinte tében alapvetően a roma tanulók oktatási esélyeinek javítását szolgál-
ják, maga a program azonban célcsoportként a „hátrányos helyzetű tanulókat” 
határozza meg. Ilyenek voltak például az Integrációs Pedagógiai Rendszer  
(a továbbiakban: IPR)4 vagy a felsőoktatásba való bekerülést segítő preferen-
ciális megerősítő intézkedés. 

Mivel valamilyen elhatárolást alkalmaznunk kell, mindkét szempontot egyidejűleg 
vesszük figyelembe. Ennek alapján például az IPR-t – annak kiterjedtsége miatt eb-
ben a részben, mint fősodor fejlesztési beavatkozást tárgyaljuk, a felsőoktatási plusz 
pontszámok viszont a megerősítő intézkedések között, mint kiegészítő politika kerül 
majd elő.

A  P R O G R A M O K  ÁT T E K I N T É S E

A felzárkóztatás szempontjából a legfontosabb, legnagyobb méretű és kimondottan 
a hátrányos helyzetű tanulókra irányuló központi programok a következők voltak:

• Arany János Programok;
• Szakiskolai Fejlesztési Program;
• Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR);
• Útravaló Ösztöndíjprogram;
• HEFOP 2.1.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az 

oktatási rendszerben;
• TÁMOP 3.3.1 Oktatási esélyegyenlőség és integráció;
• TÁMOP 3.3.5 Tanoda programok támogatása;
• TÁMOP 3.3.8 Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztései-

nek támogatása.

4 „Az Integrációs Pedagógiai Rendszerre (a továbbiakban: IPR) építve az óvodai és iskolai integrációs program 
célja, hogy a gyermekek, tanulók iskolai eredményeiben kevésbé legyen meghatározó a család társadalmi-gaz-
dasági státuszának hatása, támogassa az eredményes, innovatív pedagógiai módszerek alkalmazását, növelje a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességét, csökkentse a szegregáció mértékét, 
erősítse az együttműködést más ágazatokkal és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók szüleivel.” 
(Az Integrációs Pedagógiai Rendszer…, 2014)
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A nagyméretű, jelentős forrásokból finanszírozott, és intézmények sokaságára kiter-
jesztett, egyenlőtlenségek csökkentését célzó fejlesztési programok időszaka 2002-
ben kezdődött ugyan, de ezek a programok nem voltak teljesen előzmény nélküliek. 
Tartalmukat tekintve jelentős részük a kilencvenes évek lényegesen kisebb program-
jai során felhalmozott fejlesztési tudásra és know-how-ra épült. (Ezek némelyikét a 
kiegészítő programok között ismertetjük.) 

Nem volt előzmény nélküli az oktatásfejlesztésre fordított uniós források fel-
használása sem. E tekintetben fontos szerepet játszottak a különböző Poland and 
Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy (PHARE) programok 1999 
és 2003 között. Oktatási szempontból a legfontosabb PHARE programokat táblázat-
ban foglaltuk össze (függelék, 1. sz. táblázat).

Az első jelentősebb központi programok az Arany János Programok közül a Tehet-
séggondozó Program (AJTP), majd az AJ Kollégiumi és az AJ Kollégiumi-Szakis kolai 
Program, a Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP) és a korábban már említett IPR. 
Mindhárom program eleinte hazai költségvetési forrásból működött, az utóbbi kettő 
finanszírozásába azonban később beléptek az uniós strukturális alapok forrásai is. 

2004-től váltak hozzáférhetővé az uniós fejlesztési források, melyek tartalmilag 
és mennyiségileg is rendkívüli módon kiterjesztették az oktatásfejlesztési rendszert. 

A 2006-ig tartó uniós költségvetési időszakban az oktatásfejlesztésre szánt for-
rásokat a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) alapján használ-
ták fel, a legfontosabb 10 HEFOP programot táblázatban foglaltuk össze (függelék,  
2. sz. táblázat). Az 52 TÁMOP programot is táblázatos formában összegeztük (függe-
lék, 3. sz. táblázat). 

A  F E L Z Á R KÓ Z TATÁ S T  S Z O L G Á L Ó  
F E J L E S Z T É S I  P R O G R A M O K  T E R V E Z É S E

Mint említettük, a nemzetközi összehasonlításban hatalmas forrásokat mozgósító 
oktatásfejlesztési rendszer Magyarországon döntő részben nem politika implemen-
tációs, hanem politikahelyettesítő szerepet játszott. Az oktatáspolitikai alapok gyen-
gesége – sok esetben a hiánya – rányomta a bélyegét a fejlesztési programok tervezé-
sére is5.

5 Az ebben a részben szereplő összehasonlító elemzés prezentációja itt megtekinthető: http://www.slideshare.
net/peterrado/a-tmop-oktatsfejlesztsi-programjainak-tervezse
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Ami a szakmapolitikai alapok rögzítését illeti, a HEFOP elméletileg a miniszté-
rium középtávú oktatásfejlesztési stratégiáján alapult. Valójában azonban a két do-
kumentum tervezése párhuzamosan, egy ismétlő folyamat keretében zajlott. Ennek 
megfelelően a HEFOP-nak voltak elemei, melyek a középtávú stratégia adott terület-
re vonatkozó részén alapultak, míg más elemei korábban elindult kezdeményezések-
re épültek, és lényegében a HEFOP-ból kerültek át a stratégiába. Az előbbire jó példa 
a HEFOP SNI inklúziós komponense, az utóbbira az Oktatási Integrációs Hálózat 
bázisán létrejött roma integrációs komponens. Mindazonáltal ez az iteratív folya-
mat azt eredményezte, hogy a HEFOP szakmapolitikai alapjait egész jól kidolgoz-
ták. Azonban így sem mindig érvényesültek a rögzített szakmapolitikai prioritások. 
Ennek részben az volt az oka, hogy a prioritásokat rendszeresen felülírta a gyakorlat 
(mint például az IKT fejlesztések esetében), részben pedig az, hogy nem fejlesztés-
be integrált implementációs lépések rendre elmaradnak (mint például a felülvizsgált 
NAT implementációja).

Ezzel szemben a TÁMOP szakmapolitikai alapjai alapvetően kidolgozatlanok 
voltak és a prioritások az egymást követő új kormányprogramok miatt követhetet-
lenül gyorsan változnak. Ezért bizonyos fejlesztési területek esetében erős kapcsolat 
volt az oktatáspolitika-alkotás és a fejlesztés között (mint például az esélyegyenlőségi 
tervek esetében), máskor ezek teljesen divergens irányokba hatottak (mint például a 
minőségértékelés területén).

A TÁMOP tervezése során a politikaalkotás és –fejlesztés, tervezés közötti kö-
tődés korábbinál is nagyobb meggyengülését paradox módon nem a stratégiák hiá-
nya, hanem a státusszal nem rendelkező stratégiai dokumentumok bősége okozta. 
Az egyetlen kormány által elfogadott stratégiai dokumentum az egész életen át tartó 
tanulás (Life Long Learning – LLL) stratégiája volt. 

Ezen kívül számos, hivatalosan el nem fogadott, de a TÁMOP tervezése so-
rán szövegalapanyagként bőségesen használt stratégiai tervezetek voltak forgalom-
ban, mint például az Oktatáspolitikai Elemzések Központja (OPEK) által szakértői 
tervezési projektek keretében készített két stratégiai tervezési dokumentum: az OM 
hosszú távú stratégiája és Minőségértékelési stratégia. Ezeken kívül a TÁMOP terve-
zésébe további szövegalapanyagok épültek bele, mint például az OFI és az OPEK által 
közösen készített tematikus „kétoldalasok” („concept paper-ek”), az Oktatás és Gyer-
mekesély Kerekasztal háttéranyagai, valamint különböző politikai programok (mint 
például az „Új tudás program”). A TÁMOP tervezése során az ezekből a szövegekből 
összeálló tervezési folyamat sokkal inkább háttéralkuk, semmint szervezett stratégiai 
irányítás és oktatáspolitikai döntéssorozat eredményeként jött létre a hétéves fejlesztő 
rendszer. A két tervezési folyamat között hatalmas különbséget teremtett, hogy amíg 
a HEFOP tervezéséért egyedül az Oktatási Minisztérium volt a felelős, a TÁMOP 
tervezése során számos kormányzati intézmény között oszlott meg a felelősség, s az 
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ebben a helyzetben szükséges politikai koordinációt az állandó szerepviták nagyon 
legyengítették.

Ami a tervezés technikai folyamatát illeti, a HEFOP tervezési folyamata bizo-
nyos mértékig nyitott volt, de nem volt átlátható. A lebonyolítók és tervezők elválasz-
tása csekély mértékű, az intézményesített szakértői részvétel gyenge volt. A HEFOP 
tervezése számára biztosított tudásháttér a kor lehetőségeinek megfelelően közepes 
színvonalú volt. Mindezzel szemben a TÁMOP tervezése nem volt nyitott és nem 
volt átlátható. A lebonyolítók és tervezők elválasztása szintén csekély mértékű, az 
in tézményesített szakértői részvétel viszont nagyon gyenge volt. A tervezés tudáshát-
tere a TÁMOP-ban szintén közepesnek mondható.

Ami a fejlesztési programok tartalmát illeti, a HEFOP-ban a fejlesztési célok a 
közoktatás problématérképe alapján születtek, tehát a célok fejlesztési területekhez 
kapcsolódtak. A TÁMOP-ban ezzel szemben a fejlesztési célok külső gazdasági-társa-
dalmi célok alapján születtek. Ennek következtében a tanulási eredményekre fóku-
szált célok elméletileg válogattak a fejlesztési területek között, gyakorlatilag azonban 
a politikai mozgástér szelektált. Tartalmi értelemben a HEFOP programok alapjául 
szolgáló stratégia az egyes tanulói csoportokat a fősodorról leválasztotta, mégpedig 
érvényesíthetetlen horizontális célok kitűzésén keresztül. Ezérta HEFOP fejlesztési 
rendszere erőteljesen fragmentált lett, az egyes komponenseket nem hangolták össze. 

Ezzel szemben a TÁMOP-ban már – tanulva a HEFOP programstruktúrájának 
széttöredezettségéből – történt kísérlet a speciális tanulói csoportokra irányuló fej-
lesztések integrálására, ez néhány esetben – például az SNI inklúziós fejlesztések ese-
tében – sikerült is. Ennek ellenére a TÁMOP fejlesztő rendszere is erősen fragmentált 
maradt, és a horizontális célokat ebben az időszakban sem érvényesítették. Az okta-
tási egyenlőtlenségekkel kapcsolatban a TÁMOP egyik alapdilemmája az volt, hogy 
a különböző fejlesztési programok a hátrányos helyzetű tanulókat nagyobb számban 
oktató, vagy a különböző kritériumok alapján alulteljesítő intézményeket célozzák-e 
meg. Megfelelő minőségértékelési rendszer hiányában, és a bevont szakértői kör ti-
pikusan erősen hagyományos megközelítése miatt az előbbi elképzelés győzött, ami 
miatt – mint az később látható lesz – a fejlesztések hatása korlátozott maradt.

Fejlesztés-módszertani értelemben is jelentős különbség volt a két operatív 
program között. A HEFOP fejlesztéseiben erőteljesen az intézményi szintű fejlesztést 
szolgáló eszközök, know-how és szolgáltatások fejlesztésén volt a hangsúly. A TÁ-
MOP-ban ezzel szemben – építve a HEFOP fejlesztések eredményeire és a korábbinál 
sokkal jelentősebb pénzügyi lehetőségekre – már az iskolafejlesztésen volt a hangsúly.

Fejlesztés-koordinációs mechanizmust sem a HEFOP, sem pedig a TÁMOP 
prog ramok időszakában nem hoztak létre. A fejlesztő rendszer stratégiai irányítása a 
HEFOP időszakban gyenge volt, de legalább egységes. A TÁMOP időszakban a fejlesz-
tő rendszer stratégiai irányítása nem csak gyenge volt, de erőteljesen fragmentált is.
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A  F E J L E S Z T É S I  P R O G R A M O K B A N  R É S Z T  V E T T  
I N T É Z M É N Y E K  M E G O S Z L Á S A  ( I P R )

Ezen összegző tanulmány lezárásának pillanatában még csupán az IPR program in-
tézményi adatbázisa állt rendelkezésünkre. Ebből fakadóan az IPR programba be-
kapcsolódott intézmények intézménytípusok szerinti és területi megoszlását, vala-
mint az intézményekhez támogatásként eljutott források megoszlását volt módunk 
elemezni.

Ami az egyes intézménytípusok IPR-ben való részvételét illeti, az kiegyensúlyo-
zottnak mondható, s nem meglepő módon az alapfokú intézmények dominanciája 
jellemzi.

1. TÁBLÁZAT: AZ IPR PROGRAMBA BEKAPCSOLÓDOTT INTÉZMÉNYEK  
INTÉZMÉNYTÍPUSOK SZERINTI MEGOSZLÁSA

ÓVODA ÁLTALÁNOS 
ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉP- 

ISKOLA SZAKISKOLA AMI6 KOLLÉGIUM

346 3129 377 440 517 811 320

Mint az a térképre (2. sz. ábra) tekintve jól látható, az ország egyes régióinak, illetve 
megyéinek bekapcsolódása az IPR programba nem egyenletes. Mivel IPR támogatást 
az intézményben tanuló hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanu-
lók után lehet igényelni, nem meglepő módon az intézmények területi megoszlása 
az egyes régiók fejlettségét tükrözi: azokban a megyékben a legmagasabb a támoga-
táshoz jutott intézmények száma, melyekben a legmagasabb a hátrányos helyzetű ta-
nulók aránya.

6 Alapfokú művészetoktatási intézmény.
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2. ÁBRA: IPR PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK SZÁMA MEGYÉNKÉNT 
(ÖSSZES ÉVI IPR PÁLYÁZAT EGYÜTT)

200 fölött

150-200

100-150

100 alatt

Az IPR programba bekapcsolódó intézmények területi megoszlásáról még pontosabb 
képet kapunk, ha összehasonlítjuk, hogy az egyes megyékben az összes oktatási in-
tézmény hány százaléka működik, s ehhez képest mekkora a megyék intézményeinek 
aránya az IPR programon belül. Mint az alábbi táblázatban látható, az aránykülönb-
ség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legmagasabb. Feltűnő ugyanakkor, hogy a 
budapesti intézmények milyen alacsony arányban vesznek részt a programban.

 
2. TÁBLÁZAT: AZ EGYES MEGYÉK OKTATÁSI HÁLÓZATÁNAK  

ÉS IPR-BE BEKAPCSOLÓDOTT INTÉZMÉNYEIK ARÁNYA

MEGYE ÖSSZES INTÉZMÉNY PROGRAMBAN RÉSZT-
VEVŐ INTÉZMÉNYEK KÜLÖNBSÉG

Szabolcs-Szatmár-Bereg (19.) 6,60% 16,93% 10,32%

Borsod-Abaúj-Zemplén (17.) 8,37% 12,86% 4,49%

Csongrád (10.) 3,29% 6,61% 3,32%

Hajdú-Bihar (9.) 4,72% 7,92% 3,20%

Baranya (15.) 3,43% 5,92% 2,49%

Nógrád (20.) 2,80% 4,61% 1,81%
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MEGYE ÖSSZES INTÉZMÉNY PROGRAMBAN RÉSZT-
VEVŐ INTÉZMÉNYEK KÜLÖNBSÉG

Somogy (16.) 3,65% 5,41% 1,77%

Zala (7.) 3,27% 4,81% 1,55%

Tolna (8.) 2,09% 3,53% 1,44%

Békés (18.) 2,98% 4,25% 1,27%

Jász-Nagykun-Szolnok (14.) 3,12% 4,28% 1,15%

Bács-Kiskun (12.) 4,30% 4,90% 0,60%

Heves (13.) 3,69% 3,62% -0,08%

Komárom-Esztergom (3.) 3,38% 1,56% -1,83%

Vas (5.) 3,14% 1,26% -1,88%

Fejér (4.) 4,23% 2,27% -1,96%

Veszprém (11.) 4,23% 1,70% -2,53%

Győr-Moson-Sopron (2.) 4,90% 1,53% -3,38%

Pest (6.) 11,23% 4,40% -6,84%

Budapest (1.) 16,56% 1,64% -14,92%

A megyék fejlettsége és intézményeik IPR-be való bekapcsolódása közötti szoros 
kapcsolatot bizonyítja a következő ábra is, ahol zárójelben közöljük az egy főre eső 
GDP alapján készített rangsorban elfoglalt helyüket is.
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3. ÁBRA: AZ IPR-BEN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK TERÜLETI MEGOSZLÁSA

(ZÁRÓJELBEN AZ EGY FŐRE JUTÓ GDP ALAPJÁN  
A MEGYEI RANGSORBAN ELFOGLALT HELY)
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Ha a fent említett ábra elkészül, akkor ez okafogyottá válik. A GDP-t arra is rá lehet 
írni. 

Mint az alábbi ábrán látható, az IPR intézmények egyenlőtlen területi megosz-
lása a rendelkezésre álló források rendkívül erőteljes koncentrációját eredményezte. 

Az IPR források több mint a fele három, kiterjedt oktatási hálózattal rendelke-
ző és az ország elmaradott térségeiben elhelyezkedő megyében – Hajdú-Bihar, Bor-
sod-Abaúj- Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék – összpontosult.
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4. ÁBRA: AZ IPR KERETÉBEN ELNYERT TÁMOGATÁSOK TERÜLETI ARÁNYA
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A  P R O G R A M O K  É R T É K E L É S E

Ahhoz képest, hogy a különböző felzárkóztatást célzó programok milyen jelentős 
hazai és költségvetési forrásokat használtak fel, meglepően kevés értékelés és hatás- 
vizsgálat született. Mivel az értékeléseket jellemzően a programokat lebonyolító, vagy 
a lebonyolítást felügyelő szervezetek rendelték meg, az elérhető kevés értékelési in-
formáció sem elsősorban a programok alapjául szolgáló oktatáspolitikai célok telje-
sülésének mértékéről, hanem a lebonyolítás technikai minőségéről szól.

Az alábbi összeállításban a különböző értékelési jelentésekből azokat az ered-
ményeket közöljük, melyek a további beavatkozások tervezése és lebonyolítása szem-
pontjából a legtöbb hasznos tanulságot szolgáltatják.

HEFOP 2.1.1 (HEFOP időközi értékelés,  
MEGACOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008)

A 2.1-es intézkedés végrehajtása két egymásra épülő komponensen keresztül valósult 
meg. Az A-komponens támogatja a pedagógusok képzését és azokat a továbbképző 
tanfolyamokat, melyek célja, hogy a pedagógusok megszerezhessék a hátrányos hely-
zetű tanulók eredményes oktatásához szükséges kompetenciákat, és felkészítsék őket 
a befogadó oktatási módszerek alkalmazására. A támogatható tevékenységek köre 
kiterjed a pedagógusok képzéséhez szükséges tananyagok és módszerek kidolgozá-
sára is. Az első komponens tehát összességében azt a célt szolgálja, hogy megvalósítsa 
helyi szinten a befogadó oktatási programokat, amelyek végül a 2.1.1-es jelzésű köz-
ponti programon keresztül valósultak meg. (A programozás ezen szintjénél szintén 
az intézkedés elnevezés használatos.) 

A 2.1 intézkedés B-komponense az egyes intézmények szintjén támogatja a 
befogadó oktatási programok adaptálását és végrehajtását, elősegítve, hogy ezek az 
intézmények rendelkezzenek az első komponens keretében kidolgozott programok 
végrehajtásához szükséges pedagógiai és módszertani eszközökkel és kapacitásokkal. 

A második komponens tervezett céljait hét különböző intézkedés (2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 és 2.1.8) végrehajtásával kívánták elérni, melyek tervezett pro-
jektjeit mind a hét esetben pályázatos módszerű kiválasztással hajtották végre.

A stratégiai célok elérésében mindkét intézkedés igen hatásosnak bizonyult, 
melyet a rendelkezése álló indikátorokkal kevésbé bizonyíthatunk, a beszámolók 
azonban javarészt alátámasztanak. Mindkét intézkedés hatásosságát akkor lehetsé-
ges majd objektíven megítélni, ha már indikátorokkal mérni lehet a tevékenységek 
által generált hatásokat. 
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Annak ellenére, hogy a hatások mérése jelen pillanatban kétséges, kijelenthető, 
hogy a 2.1.1 program hatásmechanizmusai megmozdították az állóvizet, és beindí-
tottak olyan módszertani és szemléletváltozásbeli folyamatokat, amelyek hatékony 
továbbvitele és fenntartása elsősorban a TÁMOP támogatási rendszerében, valamint 
az oktatáspolitika egyéb színterein elvezethetnek a széles körben érezhető pozitív ha-
tásokhoz az integrált nevelés gyakorlatában.

A 2.1.1 központi programnál, mivel koncentrált, nagy költségvetésű program-
ról van szó, a projekt mérete feltétlenül a sikeresség irányába mutat, hiszen jelentős 
forrás állt rendelkezésre a célok megvalósításánál. A 2.1.8-as pályázati kiírás során 
megvalósult, egyenként alacsony összegű projektek mérete együttesen már igen nagy 
volument képvisel, sikerességének általános volta mindenképpen azt támasztja alá, 
hogy az intézkedés hozzájárult a célok hatékony eléréséhez.

TÁMOP 3. prioritás (Expanzió, 2011.)

A tervezés során gyenge volt a HEFOP lebonyolításáról szóló reflexió, így – értéke-
lési eredmények hiányában – annak tapasztalatai igen kevéssé hatottak a TÁMOP 
tervezésére.

A 2007. júliusi első Akcióterv még kétszer változott, ezt követően a kétéves cik-
lusok tervezetei még három változatban jelentek meg. A sűrű átdolgozás okai egyrészt 
a szakmapolitikai változások, a szakmapolitika és a fejlesztéspolitika eltérő prioritá-
saiból adódó feszültségek, másrészt a kifutó pályázatok eredményeinek figyelembe 
vétele, harmadrészt a gazdasági válságot követő euró árfolyamváltozás követése volt.

TÁMOP 3.3.1 (Budapest Intézet, 2010)

A kiemelt projekt legnagyobb erőssége a relevancia és koherencia: fontos társadalmi 
célt átgondoltan, tudatos és körültekintő koordinációval, nehéz keretek közt (szerve-
zeti tanulás, szakpolitikai és kormányzati diszfunkciók, kapacitáshiány) valósít meg. 
Legkritikusabb pontja a finanszírozási korlátokhoz való alkalmazkodás és a kommu-
nikáció, illetve ezek esetleges kihatása az eredményességre. 

Az értékelés eredményeit a következő táblázat foglalja össze:
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3. TÁBLÁZAT: TÁMOP 3.3.1 ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI

ÉRTÉKELÉSI 
SZEMPONT

MINŐ-
SÍTÉS ERŐSSÉG (PÉLDÁK) GYENGESÉG ( PÉLDÁK)

Stratégiai meg-
alapozás •

Világos szakpolitikai stratégia, 
célok kontinuitása, előzmények-
re építkezés

Kormányzati cikluson átívelő 
politikai és társadalmi konszenzus 
hiánya

Kormányszinten felválalt, publikus 
stratégiai dokumentum hiánya

Relevancia •
Alaposan feltárt problémákra 
adott adekvát és széleskörű 
szakpolitikai válaszok, adekvát 
korrekciók a tapasztalatok 
alapján

Gyenge, félszeg kommunikáció

Konzisztencia •
Cél- és eszközrendszer küldő és 
belső illeszkedése is jó, straté- 
giát követő végrehajtás

Koherencia •
Összhang az EU-s és hazai szak-
politikai stratégiai irányokkal és 
célokkal, pl. esélyegyenlősági 
terv mint pályázati feltétel

Intézkedések 
közötti szinergia • Projekt elemek egymásra épül-

nek, egymást erősítik
Csúszásokból eredő halmozódó 
problémák kezelése megoldatlan

Végrehajtás 
előrehaladása • Tartalmi előrehaladás nagyrészt 

a tervek szerint
Finanszírozásban jelentős késés

Hatékonyság • Alapos, folyamatos eredmény-
mérés

Romló társadalmi környezet és 
ellenállás kezelése

Hatásosság •
Módszertani innovációt, mint 
célt, részben elfogadják az 
érintettek

Minőségromlás kockázata a 
csúszások és a gyors bővülés miatt

Fenntarthatóság • EU figyelem, támogatottság  
(jó gyakorlat promóciója)

Fenntarthatóság biztosítékai egyes 
alprojektekben erősítendők

Menedzsment, 
adminisztráció •

A finanszírozás menedzsment hiá-
nyosságai miatt jelentős csúszások 
a végrehajtásban

Jelmagyarázat: •kiváló  •megfelelő •odafigyelést igényel •nem megfelelő

forrás: Budapest Intézet, 2010. 
Tanodák (T-TUDOK, Tanoda kutatás 2013.)
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A  K VA L I TAT Í V  V I Z S G Á L AT  F Ő  KO N K L Ú Z I Ó I

Maguknak a tanodáknak a működése a helyi közösségek előítéletességének csök-
kentésében döntő szerepet játszik. A tanoda által szervezett, a helyi lakosság, szülői 
közösség számára is nyilvános rendezvények pozitívan befolyásolják a roma és nem 
roma lakosok egymás iránti attitűdjét.

Minden egyes vizsgált tanoda szakmai működésének alapja a gyermekközpon-
túság. Mind a megkérdezett tanodavezetők, mind a tanodák munkatársai – az egyéni 
interjúkban – kiemelik, hogy megpróbálnak rugalmasan reagálni a gyermekek egyé-
ni szükségleteire. A tanoda fő sikereit szocializációs színtérként éri el.

A tanoda pedagógiai munkája tükrözi a helyi iskola pedagógiai szemléletét és 
szakmai gyakorlatát. Mivel a tanodák többségében a helyi iskolák pedagógusai a fog-
lalkozásvezetők, így a tanoda nem tud független lenni a helyi tanítási gyakorlattól.  
A pedagógusok megpróbálnak ugyan a tanodában „civilként” működni, de ez az 
igye kezet csak a roma és hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos magatartásu-
kon, szemléletükön hagy nyomot, pedagógiai tevékenységüket nem befolyásolja.

A vizsgált tanodák döntő többsége nem használja ki azt a szakmai-módszertani 
lehetőséget, hogy ún. pedagógiai laboratóriumként funkcionáljon. A helyi iskolából 
lekoppintott módszertani kultúra megakadályozza, hogy innovatív pedagógiai mű-
helyekké váljanak ezek az intézmények. Ennek a lehetőségnek az elszalasztása azért 
is sajnálatos, mert a tanodák a tantervi előrehaladás feltételei, és ütemezésének szi-
gorából kibújva kísérletezhetnék ki az egyénre szabott oktatás működőképes és ered-
ményes helyi modelljeit.

A tanodák közösségépítő és identitáserősítő funkciója a legtöbb tanodában hát-
térbe szorul, a fő megfogalmazott célkitűzés a felső tagozatos vagy annál idősebb 
ta nulók korrepetálása, iskolai eredményességének direkt – tanítási – eszközökkel 
tör ténő javítása. 

A meglátogatott foglalkozások legtöbbje az iskolai tananyag újbóli átvételére, a 
tankönyvi feladatok és egyéb feladatlapok közös megoldására szorítkozik. A tanulók 
elmondása szerint, azért nem bánják, hogy feladatokat kell itt is megoldani, mert a 
tanodában a tanároknak van idejük arra, hogy a tanulók kérdéseket tehessenek fel, s 
tanodában nem kínos megkérdezni valamit, nem kell szégyenkezni a többiek előtt, 
ha valami nem világos.

A tanodák az eddigi pályázati felhívásokban foglaltak miatt, egyre kevésbé fog-
lalkoznak alsó tagozatos tanulókkal, az ő fejlesztésükre nem tudnak forrásokat le-
hívni, miközben a foglalkozásvezetők egyhangú állítása szerint, a felső tagozatosok 
fejlesztése már csak tűzoltás, az „igazai fejlesztést már korábbi életszakaszban kellene, 
elkezdeni.”
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A  K VA N T I TAT Í V  V I Z S G Á L AT  KO N K L Ú Z I Ó I

A tanodák jól lőtték be célcsoportjukat, a tanodás gyerekek valóban a hátrányos, 
roma származású gyermekek közül kerülnek ki. Szignifikánsan többen vannak köz-
tük romák, ingázók, évismétlők és hátrányos helyzetűek (munkanélküli szülők). 

A motivációs szintek eltérőek a tanodás és a nem tanodás gyerekek között.  
A bemeneti mérés során a kontroll csoportos diákokra jellemzőbb volt, hogy kitartó-
an állnak a nehezebb feladatokhoz, hajlandóak sok időt fordítani az iskolai feladatok 
helyes megoldására. A tanodás gyerekek közt az elsajátítási motiváció nem növeke-
dett a vizsgált időszakban. Ezen felül furcsa és tovább elemezendő összefüggés, hogy 
míg a kontroll csoportos diákok esetében a motiváltabb diákok teszteredményei ál-
talában jobbak, mint a kevésbé motivált diákok teljesítménye, a tanodába járó diákok 
esetében vannak negatív előjelű korrelációk, vagyis a motiváltság nem feltétlenül jár 
együtt jobb teljesítménnyel. 

A matematikai készségek terén a tanodákban szignifikáns fejlődés mutatható ki. 
Matematikából a tanodába járó diákok bemeneti eredménye szignifikánsan, átlago-
san 3 ponttal volt alacsonyabb, mint a kontroll csoportba tartozó gyerekeké. A kime-
neti különbség azonban már csak 1.85 pontos volt. Vagyis, a tanodás diákok az első 
mérés alkalmával mindkét teszten gyengébben teljesítettek, mint kontroll csoportos 
társaik, de ehhez képest az év végére, matematikából eltűnt a szignifikáns különbség 
a két csoport között. 

Bár a kontrollcsoport teljesítménye alapvetően jobb (bár semmiképpen sem 
tekintenénk szignifikánsnak), mint a tanodákba járóké, de a tanodásoknál jobban 
mérhető, leszűrhető a javuló tendencia. A kontrollcsoportban mérhető hanyatlóbb 
teljesítmények, illetve a tanodákba járó tanulóknál érezhető javulás mindenképpen 
azt mutatja, hogy a tanodák működésének van értelme, hiszen állandó megsegítés 
mellett a gyerekek jobb teljesítményre lesznek képesek. 

A matematikai tudás szintje viszont még így is igen alacsony mind a tanodás, 
mind a kontroll csoport körében. Már az alapvető feladatoknál sem érnek el kima-
gasló eredményeket a gyerekek, pedig az alsó tagozat 3. és 4. évfolyamán már talál-
koznak ilyen típusú feladatokkal, még ha csak tevékenységbe ágyazva is, illetve rajzos 
formákban. A megoldási technikákat azonban elvileg elsajátíttatják velük. A gyere-
kek nagy része csak a legalapvetőbb fogalmakkal van tisztában, de elvonatkoztatni, 
összetettebb feladatokban alkalmazni a megszerzett tudást már képtelen. 

Ez arra utal, hogy nem csak matematikai problémáról van szó, hanem szöveg-
értési – értelmezési gondokról, illetve a begyakorlottság teljes hiányáról. Azaz még 
7., 8. évfolyamra sem jutnak el odáig, hogy egy ilyen feladatot készségszinten meg 
tudjanak oldani. 
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Az induktív-deduktív gondolkozás terén a tanodások körében nagyobb a fejlő-
dés, de alapvetően nem változik a kontrollcsoporthoz képest az elmaradásuk. A ta-
nodába járó diákok átlagosan 1 ponttal, a kontroll csoportba tartozó diákok pedig 0.6 
ponttal értek el magasabb pontszámot, mint a bemeneti teljesítményük. Ugyanakkor 
tudva, hogy ezen a téren a viszonylag kis ütemű fejlődés is jelentősnek mondható a 
felső tagozatos gyerekek közt, ezért a tanodás diákok körében tapasztalható enyhébb 
mértékben nagyobb ütemű fejlődés nem kicsinyelhető le.

A tanulók matematikai és induktív-deduktív gondolkozási készségüket alapve-
tően befolyásolja a szövegértési kompetenciájuk, valamint a tanodában töltött idő.  
A szövegértési teszten elért eredmény és a másik két (matematikai) teszten elért ered-
mény közötti pozitív összefüggés a háttér tényezőkre kontrollálva is megmarad, 4 
pont plusz a szövegértési teszten a matematika teszten 1 pontos javulással járt együtt, 
5 pont plusz pedig közel 1 pontos induktív-deduktív gondolkodást mérő tesztered-
mény javulást eredményezett.

A tanodában tanulással töltött idő pozitív hatása a matematika eredmény eseté-
ben volt szignifikánsan kimutatható, vagyis azok a diákok, akik többet jártak a tano-
dába, jobb eredményt értek el, mint akik kevesebb időt töltöttek tanodabeli tanulással. 
Ugyanakkor a komplexebb induktív-deduktív gondolkodás terén ilyen hatást nem 
találtunk, ami részben magyarázható azzal, hogy a tanodák többsége megelégszik a 
rutinfeladatok gyakoroltatásával, korrepetálással. Ez mindenképpen arra utal, hogy 
a tanodák hatékonyságát növelni csak úgy lehetne, ha a módszereikben és szemléle-
tükben megújulnának. 

TÁMOP 3.3.7/1-2. (Roma integrációt szolgáló  
fejlesztések értékelése, 2012)

A konstrukció a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatási programjának 
keretén belül került kiírásra. Az értékelés szempontjából lényeges mozzanata, hogy a 
kistérségeknek az egyes operatív programok, illetve az azon belüli prioritások céljai-
hoz illeszkedő projektötleteket kellett benyújtaniuk (azaz nem egy eleve adott kiírás-
ra pályáztak). A kiírás végül a zsűri által előzetesen jóváhagyott projektötletek alap-
ján készült el. A Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatási programjának 
(LHH Program) alapvető célja az volt, hogy a legelmaradottabb kistérségek felzárkó-
zását dedikált forrásokon keresztül, komplex programok megvalósításával segítsék. 

Jelen konstrukció esetében a TÁMOP 3. prioritási tengelyéhez illeszkedő pro-
jektötletek benyújtására volt lehetőség. A konstrukció célja a már elfogadott, illetve 
elindult közoktatási, kulturális és esélyegyenlőségi programokkal harmonizáló fej-
lesztések megvalósítása, a minőségi és esélyteremtő közoktatási és kulturális intéz-
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ményrendszer kialakítása. A konstrukció egyik alapvető célja, hogy az LHH kistérsé-
gekben elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését és megerősítse az iskolarendszer 
esélyteremtő szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában az 
alábbi konkrét célok elérése révén: a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és 
tanulók iskolai szegregációjának csökkentése, indokolatlan fogyatékossá minősíté-
sük csökkentése, korai és rendszeres óvodáztatásuk elősegítése, továbbtanulási útjaik 
megerősítése, minőségi oktatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük javítása, az 
iskolai diszkrimináció csökkentése. A meghatározó hazai és európai uniós stratégiák 
jelentős részben azonos célokat, eszközöket fogalmaznak meg a roma integráció elő-
segítése érdekében. Az oktatás e stratégiákban az egyik kiemelt terület, melynek célja 
összefoglalóan a minőségi közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosításá-
ban, a szegregáció csökkentésében, a továbbtanulási utak megerősítésében (érettségi, 
diploma megszerzése) ragadható meg.

A kiírásban szereplő konkrét célok a TÁMOP 3. prioritás célrendszerét tükrözik. 
Ez a célrendszer az előző két kormányzati ciklus oktatáspolitikájában hangsúlyosan 
megjelent, jogszabályi változtatásokat, országos programoknak a bevezetését vonva 
maga után. Azonban a 2004–2010-es időszak közpolitikai törekvései, a jogszabályi 
változások sem voltak elegendők ahhoz, hogy felszámolják, vagy legalább szignifi-
kánsan csökkentsék a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyerekek szegregáció-
ját, sőt a legfrissebb kutatások szerint tovább nőtt a szegregált intézmények száma. 

A célok megvalósíthatóságának jellemzően strukturális, jogszabályi, illetve te-
rületi akadályai vannak a helyi oktatásirányítási intézkedések következményei mel-
lett. A központi intézkedéseket csak részlegesen, egyenlőtlenül sikerült átültetni a 
gyakorlatba.

A konstrukcióban rögzített célok megvalósításának alapvető feltétele, hogy 
egyikből sem szabad kihagyni a nevelési-oktatási intézmények társadalmi környeze-
tét: a helyi társadalmat, a szülőket, a partnerintézményeket és szakembereit. A kiírás 
nem a roma, hanem a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, vala-
mint az SNI tanulók integrációját célozza. A HHH és a roma kategória között magas, 
ám korántsem teljes az átfedés. 

Összességében elmondható, hogy a HHH gyermekeket, tanulókat célzó progra-
mok igen nagy valószínűséggel elérik a roma gyermekeket, tanulókat is. Tekintettel 
a területi jellegű célzásra, elvi szinten mindenképpen adott a lehetőség arra, hogy 
egy adott intézményi fejlesztés keretében nem a leghátrányosabb helyzetűeket vonják 
be a programba – ezt az elvi felvetést tereptapasztalataink némely esetben visszaiga- 
zolták.

A legadekvátabb, valamint a roma integrációs szempontot érvényesítő beavatko-
zások tervezésének egyik legfőbb gátja a kistérségi szereplők lobbi- és érdekérvénye-
sítő képességének, pozíciójának eltérő erőssége, a civil szervezetek és cigány kisebb-
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ségi önkormányzatok gyenge érdekérvényesítő képessége. Sok esetben az egyes 
projektjavaslatokról meghozott döntésben a szakmai szempontok helyett politikai 
megfontolások, csatározások domináltak.

A kistérségi partneri együttműködés hiánya szintén ellene hatott a komplex 
tervezésnek. Ebből is következik, hogy a fejlesztések szinergiája sok esetben elma-
radt, az oktatási infrastrukturális beruházások nem kapcsolódtak feltétlenül a tar-
talmi-módszertani megújulást célzó projektekhez. A projektcsomagok áttekintése 
alapján látható, hogy sok esetben volt törekvés e kapcsolódási pontok megerősítésére, 
ám az ebben a szemléletben megszületett projektötletek sem feltétlenül kaptak zöld 
utat a zsűri döntése vagy a pályázat pozitív elbírálása által, vagy éppen azért, mert a 
tartalmi fejlesztés a tartaléklistára csúszott.

Különösen a markáns deszegregációs beavatkozások projektcsomagokban tör-
ténő megjelenítésének volt alapvető gátja a tervezés bottom-up jellege. 

Azokban az esetekben, ahol nem volt helyi (települési) politikai akarat az okta-
tási szegregáció csökkentésére vagy potens civil szervezet az integrációs célú projek-
tek megvalósítására, ott már projektjavaslat szintjén sem fogalmazták meg a szüksé-
ges beavatkozásokat.

E fenti problémákat kívánta az LHH eljárásrend a tervezésbe és értékelésbe 
bevont szakértőkkel ellensúlyozni. Azonban a tervezési idő rövidsége, a szakértők 
munkájának, szakmai kompetenciáinak eltérő minősége, illetve a kezükbe adott jo-
gosítványok korlátozott volta nem tette lehetővé az LHH Program céljai, alapelvei és 
a roma integrációs szempontok hathatós érvényesítését. Jó példa erre, amikor egy 
gettósodott kisiskolát fejlesztenek ahelyett, hogy a forrásokat a tanulók környékbeli 
intézményekbe való integrálásának előkészítésére használnák fel.

Vizsgálódásaink során láttunk arra is példát, hogy egy szegregáló intézmény-
rendszert fenntartó településen – önkormányzati hajlandóság híján – a problémákat 
felismerő civil szervezet létesít tanodát, ám ez nem találkozik semmilyen, az önkor-
mányzat részéről kezdeményezett deszegregatív lépéssel.

A konstrukció célja, illetve a benyújtott pályázatok közötti alapvető disszonan-
cia szintén az LHH eljárásrend sajátosságaiban ragadható meg. A kistérségeknek 
igen nagy szabadságuk volt a projektötletek benyújtásában. A zsűri által előzetesen 
jóváhagyott projektötletek tartalma nem minden esetben volt összhangban az akció-
tervben részletesen szereplő konstrukciókkal, mely akciótervtől a kiíró nem térhet 
el. Különösen lényeges szempont továbbá, hogy – míg a TÁMOP 3. prioritásban sze-
replő esélyegyenlőségi célú konstrukciók viszonylag szűk területet fednek le, konkrét 
célokat határoznak meg, és kidolgozott szabályozást tartalmaznak, a jelen konstruk-
cióra benyújtott pályázatok heterogenitása nem tette lehetővé ezt a fajta, a konkrét cél 
elérését hatékonyabban támogató szabályozást. A kistérségi tervezés, annak a komp-
lexitást, valamint a belső területi egyenlőtlenségek kiegyenlítését nyomatékosító 
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alapelve, valamint az eljárásrendbe beépített minőségbiztosítási és roma integrációs 
szempontjai sem jelentettek garanciát arra vonatkozóan, hogy az adott kistérségen 
belül a legégetőbb oktatási problémára reagáljon az összeállított projektcsomag. An-
nak fényében, hogy a közoktatás deszegregálása lokális szinten hagyományosan a 
helyi elit/középosztály ellenállásába ütközik, illetve a településvezetés a status quo 
fenntartásában érdekelt, az összes projekt tevékenységeinek ismerete nélkül is kétsé-
ges a TÁMOP 3. prioritás 3. intézkedésének (deszegregáció) teljesülése. 

Tapasztalataink szerint a projektek elenyésző hányada tartalmaz konkrét, defi-
níció szerinti deszegregatív intézkedést, annak ellenére, hogy ez egy a konstrukció 
kiemelt céljai közül, jóllehet, a tervezett beavatkozások legnagyobb része esélyegyen-
lőségi szempontból releváns.

A megvalósított tevékenységek széles körű vizsgálatára a kistérségi projektcso-
magok zsűri által elfogadott és nyertes projektötleteinek számbavétele adott lehető-
séget, mivel ezeket a dokumentumokat ismertük. Ezek alapján megállapítható, hogy 
a projektek között markánsan jelenik meg a – sok esetben átfogó, kistérségi szintű –  
pedagógusképzés, és ezek között is számottevő a TÁMOP 3.1.4-es kiírással, illetve 
az integrációs pedagógiai rendszer (az egyéni fejlődési potenciálokra építő, a gyer-
mek személyiségének komplexitását, differenciáltságát figyelembe vevő nevelési elv 
és módszertan) megvalósítása.

Előremutatóak azok a projektek, melyek kifejezett célja egy-egy ilyen intézke-
dés kistérségi szintű implementációja (kevés ilyen, igazán komplex példával találkoz-
tunk ugyan). Ezek a fejlesztések hosszabb távon is eredményesek, . Ezen kívül több 
kistérség tanoda típusú projektet (ld. következő alfejezet) valósít meg, ám ki kell 
emelnünk, hogy ezek egy része valójában inkább délutáni korrepetálásnak, tanuló-
szobának feleltethető meg (a tervek között találunk például olyat, ami az iskola épü-
letében valósítaná meg ezeket a foglalkozásokat, a tantárgyi felzárkóztatásra fóku-
szálva). A számos felzárkóztatási elképzelés mellett megjelenik a tehetséggondozási 
programok igénye is, némely esetben a nívócsoportos oktatásszervezés irányába mu-
tatva, mely a legkevésbé sincs összhangban a hátrányos és halmozottan hátrányos 
tanulók integrációjával, igaz, ezek a konkrét példák elenyésző részét képezik a teljes 
mintának. Tetten érhető az a felismerés is, hogy az LHH Program forrásaiból megva-
lósítható a kistérségi szintű szaktanári ellátottság, valamint a pedagógiai szakszolgá-
latok kapacitásának növelése (utazótanári ellátás kialakítása, szakszolgálati humán-
erőforrás-kapacitás bővítése). Ezek a fejlesztések elősegítik a minőségi oktatáshoz 
való hozzáférést.

Az elért eredmények fenntarthatóságának kulcskérdése a fejlesztések és a szak-
politikai, jogszabályi környezet összhangjának megteremtése. 
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5
A FELZÁRKÓZTATÁS  

MOZGÁSTERE ÉS ESZKÖZEI  A 
KÖZNEVELÉSI  RENDSZERBEN

A Z  O K TATÁ S P O L I T I K A I  PA R A D I G M AVÁ LTÁ S  2 0 10  U TÁ N

A 2010-ben hivatalba lépő kormányzat oktatáspolitikája gyökeres fordulatot valósí-
tott meg a korábbi kormányzati ciklusok gyakorlatához képest. Ennek szabályozási, 
és más elemeivel a következő részekben részletesebben foglalkoznunk. Előtte azon-
ban érdemes összefoglalni, hogy az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló 
oktatáspolitika „felzárkóztatáson” alapuló modelljét hogyan értelmezik az általunk 
megkérdezett szakértők. Mint az alábbi interjú részletekből látható lesz, a szó értel-
mezése körül igen sok a bizonytalanság és az egymásnak meglehetősen ellentmondó 
interpretáció (ami nem a fogalom egységes szakmai definíciójának hiányára utal).

„(A felzárkóztatás) tulajdonképpen az csupán annyit jelent, ha szó szerint 
próbáljuk ezt értelmezni, hogy valaki, aki társadalmi adottságai, környe-
zete, szülei, társadalmi helyzete miatt van lemaradva – vagy akár betegsé-
ge miatt is – annak lehetőséget és segítséget kell adni ahhoz, hogy behozza  
a lemaradását – én szerintem ez a felzárkóztatás. Az iskola kompenzálja 
is azokat a hátrányokat, amik a családi nevelésből, családból származnak.”  
(A PTE oktatója)

„Ugye, a szó is, hogy valamiben fel kell zárkóztatni, nem hozzáigazításról 
volt szó, hanem felzárkóztatásról. Ezek a kifejezések tulajdonképpen ebben 
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változtak nagyon sokat, hogy most már kevésbé arról van szó, hogy itt ők a 
szegények lent és föl kell húznunk, hanem van valami, amihez hozzá kell 
illeszteni. Tehát van egy trend, amit az iskola képvisel, és akkor ehhez hozzá 
kell illeszteni ezeket az egyéneket, akik nagyon kilógnak…Tehát nekünk azt 
kell megnéznünk, hogy a gyerek hogy működik, és akkor, abból hogy tudunk 
olyat csinálni, hogy az iskolai oktatásnak megfeleljen. És persze ez kétoldalú 
közelítés, mert nem csak a gyerekeket kéne felzárkóztatni, beilleszteni, ha-
nem az iskolát is kéne a gyerekekhez illeszteni. Egyre kevesebb gyerek lesz, 
akinek megfelelő az iskola. Tehát egyre több a hátrányos helyzetű gyerek, 
egyre több a különböző tanulási zavar, a gyerekeknek a harmad már vala-
milyen papírt kap. Ez nem stimmel. Tehát lehet, hogy az iskolát is kéne kö-
zelíteni a gyerekekhez. …Énnekem a (felzárkóztatás) szó nem tetszik, mert 
azt mondja, hogy ti lent vagytok, mi fönt vagyunk. Most ez nem ilyen, hogy 
na, most ilyen demokratikus gondolkodásom van, hanem egyszerűen a ha-
tékonyságunk csökken, ha nem tudjuk, hogy nekik mik az erősségeik. Mert 
fejlesztés csak az erősségekre építve megy. Ha mi meg azt mondjuk, hogy 
felzárkóztatunk, akkor olyasmit akarunk, azt szoktam mondani, hogy ez 
olyan, mint mikor úgy akarunk zoknit stoppolni, hogy ha csak a lukra figye-
lünk.” (Az MTA Pszichológiai Intézetének tudományos főmunkatársa)

„A ‘90-es évek elején kezdték el ezeket a cigány felzárkóztató programokat 
csinálni, jó sok pénzzel. Mentek, mendegéltek szépen, egyre többen örültek 
neki, míg nem aztán oda lyukadtunk ki, hogy az iskolában ez úgy jelent 
meg, egyre több iskolában, hogy a cigányokat szépen külön osztályba rakták, 
és ott külön, alacsonyabb szinten tanították. Csak több pénzért.” (A PTE 
oktatója)

S Z A B Á LYO Z Á S I  A L A P O K

A felzárkóztatással kapcsolatos szabályozási alapok tekintetében erőteljes fordulatot 
hozott a 2011. évi köznevelési törvény. A felzárkóztatás kiemelt figyelmet kapott a 
köznevelési törvényben, ennek következtében pedig – és az állami feladatellátás logi-
kájához és intézményrendszeréhez alkalmazkodó módon – bekerült az összes közne-
velési törvényen alapuló alsóbb szintű jogszabályba. 

A köznevelési törvénynek már az első paragrafusa rögzíti, hogy a törvény „ki-
emelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és 
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a tehetséggondozás. A 4. § 13. bekezdése a kiemelt figyelmet igénylő gyermek közé 
sorolja a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű” gyermekeket. 

A köznevelési törvény által érvényesített legfontosabb változtatás abban áll, 
hogy míg korábban a felzárkóztatás bármely intézménytípushoz tartozó bármilyen 
program alapján oktató-nevelő intézménye által önként vállalt feladat volt, az új tör-
vény alapján a felzárkózatás kötelező feladata minden intézménynek.

A törvény a felzárkózatás kötelezően ellátandó feladatainak intézményekhez 
telepítésével együtt rögzíti az erre a célra fordítható – tehát finanszírozott – időkere-
teket is. Alapesetben a felzárkóztatási és tehetséggondozási feladatokat a megszabott 
órakereteken belül kell megoldani. Ezen felül tehetséggondozásra és felzárkóztatásra 
osztályonként az legalább további heti egy-egy órát biztosít a törvény.

A felzárkóztatással kapcsolatos feladatok tartalmának rögzítése számos más 
jog szabályba is bekerült. Ezek közé tartozik például a Nemzeti alaptanterv alkalma-
zásáról szóló kormányrendelet, amely bevezeti a képesség-kibontakoztató felkészítés 
fogalmát. Ennek meghatározása a következő: „A képességeket kibontakoztató felkészí-
tés a személyiséget fejlesztő pedagógiai munkával és a közösségfejlesztés segítségével já-
rul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, 
a tanuló egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, továbbta-
nulási esélyeinek növeléséhez.”

A köznevelési törvény két olyan komolyabb új tanulásszervezés megoldást is 
bevezet, melyek indokoltságát a jogalkotó nem kis részben a felzárkóztatási célok 
ha tékony szolgálatában látja. 

Ezek egyike az egész napos iskola, mely olyan iskolaszervezési forma, amely-
ben a tanórai és egyéb foglalkozásokat az iskola délelőtt és délután, egyenletesen 
szétosztva 16 óráig szervezi meg az intézmény elfogadott pedagógiai programjának 
megfelelően. Ez a tanulásszervezési forma szándéka szerint lehetővé teszi mind a 
felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajátos tevékenységeit.

A másik új oktatásszervezési megoldás lényegében a 2010-es oktatáspolitikai 
fordulat során végrehajtott egyik iskolaszerkezeti beavatkozás: A Híd osztályok elin-
dítása. A köznevelési törvény 14. paragrafusa ezt a következőképpen határozza meg: 

„A köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú 
nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, 
valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, ta-
nulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztést támogató peda-
gógiai tevékenységgel.”
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A törvény szerint Híd programnak két típusa van.7 A Híd I. programba való be-
lépés feltétele az általános iskolai tanulmányok sikeres befejezése. A Híd I. program 
azoknak tanulóknak segít, akik tankötelezettek, de nem nyertek felvételt egyik kö-
zépiskolába sem. A program keretében, a tanulókat pályaorientációs képzés keretein 
belül készítik fel a középiskolai felvételi vizsgára. A képzésről, az oktatást szervező 
intézmény tanúsítványt állít ki. A Híd II. programba való belépés feltétele legalább 
6 általános iskolai osztály sikeres befejezése és a 15 éves korhatár. A Híd II. program 
megkezdése az általános iskola javaslatára történik. A programban résztvevők szak-
mai képzésben részesülnek, a képzés befejezését követően pedig záróvizsgáznak, és 
erről bizonyítványt kapnak. A kiállított bizonyítvány gyakorlatilag részszakképesí-
tésnek minősül, amely a modulrendszerű vizsga feltételrendszerébe illeszkedik. En-
nek megfelelően, a sikeres záróvizsga letétele, értelemszerűen felmentést ad bizonyos 
vizsgakötelezettségek alól.

Az eredeti tervek szerint a Híd osztályok már a 2012/13-as tanévben elindultak 
volna, a kerettantervek késedelmes elkészítése miatt indításuk 2013 szeptemberére 
tolódott. A 2013/14-es tanévben 96 intézményben, alapvetően szakiskolákban indul-
tak Híd osztályok.

A Híd programok elindítása a 2011-es köznevelési törvény egyik leginkább 
vitatott és ellentmondásos intézkedése. Erről esetenként az általunk megkérdezett 
szakértők is egymásnak ellentmondó véleményeket formáltak.

„Most ott tartunk, hogy van egy alsó, felső tagozatos egész napos iskola, an-
nak egyfajta keretrendszerét hozzuk létre, aminél a tehetséggondozás és fel-
zárkóztatás a két pillér. Tehát ez egy paradigmatikus változás. Erre jönnek 
a Híd programok, amiket lehet nyakra-főre bírálni, de pillanatnyilag azokat 
a gyerekeket kapirgáljuk össze, akik egyébként már kihullottak mindenhon-
nan.” (Az OFI munkatársa 2)

„Híd program… nagyon nagy volt a fluktuáció ebben az esztendőben, tehát 
már nem is azok a gyerekek járnak ide, ebbe a két osztályba, akik annak ide-
jén beiratkoztak, és rengeteg lemorzsolódás volt az iskolai hiányzások miatt. 
Tehát pontosan azt folytatták, azt a hozzáállást, amit az általános iskolában, 
ami miatt kimaradtak.” (Egy felzárkóztató programokat működtető szer-
vezet munkatársa)

7 A programnak létezik egy harmadik (nem a Híd III. elnevezést kapó) változata, amiben a 6 évfolyamnál keve-
sebbet elvégzők kapcsolódhatnak be, amelyből átjelentkeznek a szakiskolai képzésbe is. Ld. Nkt. 14.§ (5)
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„A 10 hónapos HÍD-dal kapcsolatban jegyezném meg, hogy én azt gondo-
lom, hogy a HÍD 2-nek mind a bemeneti, mind a kimeneti céljai kicsit ho-
mályosra sikerültek. Mert míg rész-szakképzést kapnak a 20 hónaposok, a 
HÍD 1-ek az életre nevelnek, addig a 10 hónaposoknál igazából egy átmeneti 
terv valósult meg, ami fél lábbal itt van, fél lábbal ott van, de valójában nem 
biztos, hogy olyan sok mindent ad a diákoknak.” (Egy felzárkóztató progra-
mokat működtető szervezet munkatársa 2)

Egy további – látszólag kisebb jelentőségű, a felzárkóztatás szempontjából azonban 
kiemelkedően fontos – szabályozási változás a hátrányos helyzet meghatározásával 
kapcsolatos. Az oktatási esélyegyenlőtlenség szempontjából hátrányos helyzetű (HH) 
és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) terminusok definitív tartalma 2013 szep-
temberében jelentősen megváltozott, míg az előző tíz évben alig módosult. A vonat-
kozó szabályozót eddig a közoktatási törvény tartalmazta, azonban az új definíció 
nem csak tartalmában változott jelentősen 2013 őszétől, hanem a szabályozó ága-
zati kiterjedtségében is.  Az oktatási szektor ugyanis a szociális ágazatnak delegálta e 
definíciós feladatot, és az új gyermekvédelmi törvénymódosítások sorába helyezte a 
hátrányos helyzet kategorizálását. 

Az eddig hatályos jogszabályi rendelkezés szerint hátrányos helyzetű (HH) gyer-
meknek az minősült, akinek a szülei jogosultak voltak a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásra (tehát alacsony jövedelemmel rendelkeztek), halmozottan hátrányos 
helyzetűnek (HHH) pedig azok, akiknél emellett a szülők alacsony iskolai végzettsé-
ge is fennállt. Egy törvénymódosítás a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 
Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb tör-
vények módosításáról (2013. február) azonban változtat ezen a besoroláson (42. §). 

Az új szabályozás értelmében halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) az a 
gyermek, akinek a szülei rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak és a kö-
vetkező háromból legalább 2 körülmény is fennáll egyidejűleg: szülők alacsony is-
kolai végzettsége, szülők alacsony foglalkoztatottsága, és rossz, egészségre veszélyes 
lakhatási körülmények, de ebbe a csoportba tartoznak az utógondozói ellátásban ré-
szesülők is. A hátrányos helyzetű (HH) gyermekek azok, akiknek a szülei rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásra jogosultak, és a felsorolt szempontok közül még lega-
lább egy fennáll.

Mindez azt jelenti tehát, hogy a kategóriák „szigorodtak”, akik eddig „mind-
össze” alacsony jövedelműek (rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak) 
voltak, nem minősülnek hátrányos helyzetűnek (mint korábban), és így ki is esnek 
az ezzel járó célzott ellátásokból. A halmozottan hátrányos helyzetű kategóriához 
pedig nem „elegendő” a szegénység és az aluliskolázottság, további feltételeknek is 
meg kell felelni.
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A Z  Á LTA L Á N O S  R E N D S Z E R S Z I N T Ű  
F E LT É T E L E K  ÁTA L A K U L Á S A

A felzárkóztatást szolgáló egyes beavatkozások hatása az egész rendszer működésé-
nek eredményességére nem csupán azok méretétől (az elért iskolák, pedagógusok 
és tanulók számától és arányától) függ, de attól is, hogy e beavatkozások mennyi-
re illeszkednek a rendszer általános működési kereteihez. Az egyes beavatkozások 
tervezésének, irányításának, lebonyolításának és értékelésének módját alapvető mó-
don határozzák meg a különböző közoktatási rendszerek rendszerszintű sajátosságai, 
mint például az irányítás decentralizált vagy centralizált megszervezése, a tartalmi 
szabályozás eszközrendszere és módja, a finanszírozás módja, a minőségértékelés 
működő rendszere, az intézmények által igénybe vehető szakmai szolgáltatások köre, 
illetve ezek intézményesülésének módja, vagy az oktatási intézmények szervezeti 
működésének sajátosságai. 

Ezek a kontextuális sajátosságok határozzák meg, hogy melyek azok a beavat-
kozások, melyek egy adott országban sikeresen alkalmazhatóak, s melyek azok, ame-
lyek bár jól működnek egy adott országban, de nem vihetőek át egy gyökeresen más 
kontextusba. 

5. ÁBRA: AZ OKTATÁS RENDSZERKÖRNYEZETE (RADÓ, 2010)

ISKOLASZERVEZET

SZAKMAI 
SZOLGÁLTATÁSOK

INFORMÁCIÓS 
RENDSZER, K&F

TANKÖNYV- ÉS
TANESZKÖZ PIAC

PEDAGÓGUS KÉPZÉS
ÉS TOVÁBKÉPZÉS

FINANSZÍROZÁS

OKTATÁSIRÁNYÍTÁS

TARTALMI
SZABÁLYOZÁS

MINŐSÉGÉRTÉKELÉS

A 2011-es köznevelési törvény az oktatási rendszer egyetlen elemét sem hagyta érin-
tetlenül. Miután tehát az eddigiekben regisztráltuk, hogy 2010 után a felzárkóztatás 
szabályozási alapjai jelentősen megváltoztak, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az 
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új rendszerirányítási (kormányzási) eszközrendszerre való átállás közvetett hatásait 
tekintve tágítja vagy szűkíti a felzárkóztatás mozgásterét. (Ez a mozgástér egyben ki-
jelöli a felzárkóztatásra irányuló beavatkozások implementációjának mozgásterét is.) 
A felzárkóztatás szempontjából a legfontosabb változások, illetve az azokból fakadó 
kockázatok a következők:

• A tehetséggondozáshoz hasonlóan a felzárkóztatás fundamentuma is a diffe-
renciált pedagógiai gyakorlat. Ez olyan osztálytermi körülményeket jelent, 
ahol a legkülönbözőbb tevékenységekbe való aktív bekapcsolódás révén a 
legkülönbözőbb hátterű tanulók képességei is jól fejleszthetőek, tehát a diffe-
renciálás az oktatás-nevelés hátránykompenzációs képességének kulcsa. 

• Ebből a szempontból a felzárkóztatás mozgástere egyértelműen keskenyebb 
lett, ugyanis a központi tantervi szabályozás, a tankönyvkínálat szűkülése, a 
minőségértékelés egységes standardokhoz kötése és az inputfinanszírozással 
óhatatlanul együtt járó standardizáció csökkenti a differenciáláshoz szüksé-
ges rugalmasságot.

• A felzárkóztatás szempontjából a rendszerszintű átalakítások másik kockáza-
toktól nem mentes eleme a központi bérfinanszírozásra való átállás. A koráb-
bi „fejkvóta” alapú normatív finanszírozás 1991-es bevezetése után egy szűk 
évtized alatt Magyarországon a felére csökkent az általános iskolai lemorzso-
lódás. Ennek nem feltétlenül minőségjavulás áll a hátterében, hanem az, hogy 
a normatív finanszírozás az iskolákban erős érdekeltséget teremtett minden 
tanuló beiskolázására és benntartására. A központi bérfinanszírozás ezt a 
közvetlen anyagi érdekeltséget (ösztönzőt) megszünteti, ami a lemorzsolódás 
növekedésének kockázatát rejti magában rengeteg intézményben.

• A differenciált nevelés mozgásterének szűkülését, valamint az intézmények 
önállóságának jelentős csökkenését vonhatja maga után az, hogy az iskolák 
képessége és motiváltsága más intézményekben kialakult jó gyakorlatok átvé-
telére csökken. Ez különösen azért rejt magában szakmai kockázatot, mert az 
új szabályozás alapján a felzárkóztatás minden intézmény kötelező feladatává 
vált. (Ez a kötelezettség elméletileg növelhetné a jó gyakorlatok befogadására 
irányuló nyitottságot.)

• A pedagógus továbbképzési rendszer fokozatosan egy a Klebelsberg Intéz-
ményfennartó Központ (KLIK) pedagógiai intézetei által ellátott állami rend-
szerre áll át. A felzárkóztatás szempontjából alapvető kérdés, hogy az új szol-
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gáltató rendszerben létrejönnek-e azok a továbbképzési kapacitások, melyek 
kiválthatják a korábban nem állami szolgáltatók által nyújtott továbbképzési 
programokat. 

• A Híd osztályok kerettanterve A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségé-
ért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) Dobbantó programjára épül, melyet 
szakértők az egyik legsikeresebb esélyteremtő programként tartottak nyilván.  
A program sikere a közreműködők felkészültségének, a relatíve magas fajla-
gos ráfordításoknak és a nagyon komoly szakmai támogató rendszernek volt 
köszönhető. Megvan a kockázata annak, hogy a Dobbantó sikerességét bizto-
sító feltételek a szakiskolákban nem állnak majd rendelkezésre. 

• A magas arányban roma tanulókat beiskolázó Híd osztályokkal kapcsolatos 
másik probléma az, hogy nemzetközi és hazai tapasztalatok egyaránt azt bi-
zonyítják, hogy átmenetileg elkülönített felzárkóztatás után a tanulók rein-
tegrációja a fősodor tanulási intézményekbe borzasztóan nehéz, és az esetek 
döntő többségében nem is történik meg. Ebben az esetben azonban fennáll 
az a veszély, hogy a Híd osztályok a roma tanulók szegregációjának új csator-
nájává válnak. 

A köznevelési törvény elfogadása után megvalósított átfogó rendszer-átalakítás során 
létrejött szabályozási alapok és rendszerkörnyezet az oktatás egyenlőtlenségek csök-
kentése szempontjából összességében a ráfordítások és folyamatok standardizációján 
alapuló egyenlősítő politikák típusát valósítják meg. Ez ma már a fejlett országok 
gyakorlatában meglehetősen egyedülálló oktatáspolitikai megközelítés. Ennek leg-
főbb oka az, hogy a nemzetközi fősodor oktatáspolitikák uralkodó paradigmája a 
tanulási eredményeken alapuló megközelítés. Ennek alapján az oktatáspolitikák nem 
elsősorban a ráfordítások tekintetében, hanem a tanulási eredmények tekintetében 
kimutatható illegitim mértékű különbségek csökkentésére törekszenek. A nemzet-
közi oktatáskutatásban általánosan elfogadott összefüggés, hogy egy minimális telje-
sítményszint biztosítása a legkülönbözőbb szempontból hátrányos helyzetű tanulók 
számára nagyon eltérő ráfordítások mellett, és a kellő rugalmasságot és nyitottságot 
biztosító folyamszabályozás eredményeként történhet.
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6
KIEGÉSZÍTŐ POLITIKÁK  

MAGYARORSZÁGON

Mint azt az alapfogalmakról szóló bevezető részben jeleztük, a bizonyos szempontból 
hátrányos helyzetű tanulókra irányuló célzott és kiegészítő beavatkozásoknak négy 
alaptípusa van: a megerősítő intézkedések, a kisebbségi („nemzetiségi”) oktatási mo-
dellek, az antidiszkriminációs politikák és az SNI integrációs politikák. Magyaror-
szágon mind a négy kiegészítő beavatkozásra bőségesen vannak példák. Ezek közül 
a sajátos nevelési igényű tanulók oktatására vonatkozó hazai gyakorlatokkal ebben 
a részben nem foglalkozunk, ugyanis amint az ezredforduló után a magyar oktatás-
politika elfogadta az integrációs megközelítést, az SNI inklúzió azonnal bekerült a 
fősodor oktatásfejlesztési rendszer prioritásai közé. 

M E G E R Ő S Í T Ő  I N T É Z K E D É S E K

Az előző évszázad elején először Indiában a kasztkülönbségek felszámolására, majd 
pedig a század második felében az Egyesült Államokban a feketék hátrányainak 
csökkentése érdekében alkalmazott megerősítő intézkedések (affirmative action) 
álta lánosan elfogadott meghatározása a következő: az etnikai kisebbségek és nők 
korábbi diszkriminációjának hatásait valamilyen preferenciális bánásmód segítségé-
vel megszüntetni hivatott politikák és programok. Ennek megfelelően a megerősítő 
intézkedések általában valamilyen kirekesztett csoporthoz való tartozáson alapsza-
nak, abból indulnak ki, hogy az egyenlőtlenségek a múltban elszenvedett kirekesztés 
eredményei. A megerősítő intézkedéseknek két típusa van: a preferenciális intézke-
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dések (célzott támogatások, kvóták, preferenciális bejutási szabályok) és a fejlesztő 
intézkedések és programok.

Magyarországon az új felsőoktatási törvény8 nyitotta meg a lehetőségét annak, 
hogy hátrányos helyzetű tanulók preferenciális feltételek mellett (a fentebb vázolt 
affirmatív jelleggel szemben pozitív diszkriminációs megközelítéssel), plusz pontszá-
mokat kapva kerüljenek be a felsőoktatásba. Már ennek alapján is nyilvánvaló, hogy 
a legszorosabb értelemben nem klasszikus megerősítő intézkedésről van szó: a kor-
mányzat nem vállalta annak politikai kockázatát, hogy kimondottan roma tanulók 
számára könnyítse meg a felsőoktatásba való belépést. 

Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az intézkedés mögötti szándék éppen ez 
volt, amit a roma tanulók rettenetesen alacsony felsőoktatási részvétele indokolt. 
2007-ben már az összes jelentkező 7,4 százaléka kapott plusz pontokat (Arról nem 
rendelkezünk adatokkal, hogy az előnyben részesített tanulók közül hányan romák).

A megerősítő intézkedésekkel szemben a pozitív diszkriminációs megközelítést 
igen sokan elutasítják, részben a többséghez tartozók esélyeinek csökkenése miatt, 
részben pedig azért, mert az nem csökkenti a kisebbségekhez tartozó személyek ver-
senyhátrányát. Ennek következtében világszerte sokkal népszerűbbek a (fejlesztő be-
avatkozásokat magukba foglaló) megerősítő intézkedések, melyekre számtalan hazai 
példa van. Ilyen például a Magyarországon először a kilencvenes évek közepén a So-
ros Alapítvány roma programjaiban alkalmazott középiskolai roma mentor program, 
melyet később a fővárosi önkormányzat terjesztett ki intézményeinek egy jelentős 
körében. Ugyanígy, megerősítő intézkedés körébe tartoznak a szintén a kilencvenes 
évek közepétől működő roma ösztöndíjrendszerek is, a roma tanodák, a kimondot-
tan roma tanulóknak meghirdetett felvételi/érettségi előkészítő programok, vagy a 
roma hallgatók láthatatlan kollégiumai, mint például a Romaversitas. 

K I S E B B S É G I  ( „ N E M Z E T I S É G I ” )  O K TATÁ S I  M O D E L L E K

A kiegészítő politikák e második, alapvetően a nyelvi-kulturális kisebbségekhez tar-
tozó tanulók esetében alkalmazott modellje egy Magyarországon hagyományosan 
régóta alkalmazott eszköz. A nyelvi kisebbségek számára biztosított oktatási prog-
ramokat definiálhatjuk a tanítás nyelve alapján (anyanyelvű, kétnyelvű, nyelvoktató 
program), és az oktatás kulturális tartalma alapján (kisebbségi népismeret és inter-
kulturális program). A Magyarországon élő nemzeti kisebbségek mindegyikének 

8 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról.
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előrehaladott asszimilációja miatt a nemzetiségi programok elsöprő többsége nyelv-
oktató program. Ennek következtében a kisebbségi oktatási rendszer legnagyobb ré-
sze alapvetően zsákutcás, az általános iskola utáni nemzetiségi programkínálat lénye-
gesen szűkebb. A nemzetiségi oktatással szemben számtalan elvárás fogalmazódik 
meg: lassítsa, esetleg fordítsa vissza az identitásváltás (asszimiláció), a nyelvváltás 
(nyelvi asszimiláció) és az kisebbségi szellemi kultúra folytonosságának megszakadá-
sát (akkulturáció) – miközben nem gyengíti, vagy nem sérti, sőt akár erősíti is a tár  sa - 
dalmi integrációt. Ezeknek az elvárásoknak a kisebbségi oktatás nyilvánvalóan nem 
képes megfelelni. 

Részben azért nem, mert sikeres anyanyelvi szocializáció az iskolákba zártan 
nem működhet, ehhez élő kisebbségi beszélőközösségekre lenne szükség. Másod-
szor azért sem, mert nemzetiségi oktatás említett zsákutcás jellege miatt az oktatás 
egy bizonyos pontján a kisebbségi identitás erősítésével és a gyermekek érvényesülé-
sét biztosító előrehaladással kapcsolatos megfontolások szembekerülnek egymással  

– nyilvánvalóan az előbbi kárára.
A nem magyar anyanyelvű roma tanulókkal kapcsolatban a nyelvi-kulturális 

program alapján működő oktatási kínálat megteremtése ritkán vetődött fel. Ennek  
– az ehhez szükséges feltételek akut hiányán kívül – az oka az, hogy ebben a kérdésben 
szembekerül egymással a deszegregáció és a kisebbségi szabad identitás választás kö-
vetelménye. Az utóbbit szolgáló roma nemzetiségi programok szinte automatikusan 
szegregáló intézményekké válnának.

A kisebbségi programok problémájának szerves részét képezi a kisebbségi kul-
turális autonómia érvényesítésének kérdése. Az 1993-ban kialakult kisebbségi ön-
kormányzati rendszer a közösségi kulturális autonómia modelljét intézményesíti. 
Ennek megfelelően a helyi és országos kisebbségi önkormányzatok Magyarországon 
komoly felhatalmazással rendelkeznek a programok tartalmának meghatározása, az 
intézmények működésének befolyásolása, az oktatáspolitikai döntések befolyásolása 
terén egyaránt, ami az ezredforduló után egyre kiterjedtebb körben intézményfenn-
tartói szereppel is párosult. (Ez a kulturális autonómián alapuló modell a magyaror-
szági cigányság interetnikus kapcsolatokkal és emberi jogokkal kapcsolatos problé-
mái szempontjából alkalmatlannak bizonyult.)
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A N T I D I S Z K R I M I N Á C I Ó S  P O L I T I K Á K

Elméletileg a magyar oktatási rendszer alkalmazza mindazokat az eszközöket, me-
lyek egy hatékony antidiszkriminációs oktatáspolitika megvalósításához szükségesek.  
A magyar emberi jogi, ezen belül oktatási jogrendszer tartalmazza a diszkrimináció 
tilalmát és az ehhez kapcsolódó szankciókat, valamint procedurális garanciákat és 
szabályokat (mint pl. a bizonyítási teher megfordítása). Működik Magyarországon 
oktatásirányítási és független monitoring, értékelés, mint ahogy működnek az állami 
és független jogvédő szervezetek (pl. ombudsman) is. Bevett gyakorlatként jelen van 
Magyarországon a diszkriminációs ügyekkel óhatatlanul együtt járó intézményi és 
helyi konfliktusok kezelésére mediáció, konfliktuskezelés. 

Ha nem is nagy és elegendő számban, de számos programban folytak különbö-
ző érzékenyítő, előítélet kezelő és multikulturális programok és képzések. Mindezek 
ellenére a deszegrációs oktatáspolitika az elmúlt évtizedek oktatáspolitikai gyakorla-
tának legsúlyosabb kudarcterülete. 

A 2010 előtti időszak antidiszkriminációs politikájában két időszak különíthető 
el. 2002 és 2005 között az oktatáspolitika elsősorban puha beavatkozásokkal (fej-
lesztési eszközökkel és ösztönzőkkel) operált. Ilyenek voltak a 2002-ben elindított 
Országos Integrációs Hálózat, 2003-tól az IPR és az érdekeltségi viszonyokra hatni 
hivatott integrációs normatíva bevezetése, az SNI szabályozás módosítása és az SNI 
felülvizsgálat, valamint különböző prevenciós programok (mint pl. a semleges tesz-
tek kifejlesztése). 

E beavatkozások kudarcának hatására 2005 után ez az oktatáspolitikai eszköztár 
keményebb szabályozó eszközökkel egészült ki. Ezek közül a 2005-ben megalkotott, 
az iskolai körzethatárok megállapításáról szóló rendelet volt a legfontosabb, amely 
a hátrányos helyzetű tanulók arányának helyi iskolarendszereken belüli kiegyenlí-
tését volt hivatott kikényszeríteni. Bizonyos elemzések hatására az új szabályozás a 
nagyobb városokban átmenetileg csökkentette a roma tanulók szegregációját. (Az új 
szabályozás egyúttal azt eredményezte, hogy a szegregációval kapcsolatos konfliktu-
sok helyi szintre kerültek.) A kezdeti sikerek ellenére a 2009-es szegregáció kutatás 
már e szabályozás kijátszásának számos formaváltozatát tárta fel; ilyenek voltak pél-
dául az intézmények összevonása (korábban önálló iskola telephellyé változtatása) 
vagy iskolakörzetek összevonása (pl. Kaposvár), a HHH diákok számának alulbecs-
lése, formális körzethatár átszabás a beiskolázási arányok változatlanul hagyásával, 
vagy szegregált iskolák nemzetiségi iskolává minősítése (pl. Miskolc). Mindezek az 
eredmények azt bizonyítják, hogy a szabályozás önmagában nem írja felül a helyi 
mozgásteret és szándékokat. 
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Természetesen voltak jó helyi gyakorlatok is. A hódmezővásárhelyi sikeres ön-
kormányzati politikáról egy roma jogvédelemmel foglalkozó szakember számolt be:

„Persze, a Hódmezővásárhelyi Program, amihez nem kellett per. Ők maguk-
tól, Lázár János polgármester úr belátta, hogy tényleg ez az egyetlen hosszú 
távú megoldás a problémára. „Egy nagyon jól előkészített, kidolgozott prog-
rammal az egész város közoktatási térképét átszabták. A hátrányos helyzetű 
gyerekeket bepöttyözték a térképen és úgy osztották fel a beiskolázási körze-
teket, hogy azonos mértékben jussanak minden iskolába. A cigány iskolát 
bezárták. 

Meg volt a tanyasi gyerekeknek egy külvárosi iskolája, azt is bezárták.  
A ta nyasi gyerekeket bebuszoztatták a városba és ott a cigány gyerekeket is 
úgy osztották, mint hátrányos helyzetű gyerekeket, mert ő azt hangsúlyoz-
za, hogy ez nem a romák miatt van, hanem a hátrányos helyzetű gyerekek 
miatt. És úgy szabták át az összes iskolát, hogy mindegyikbe azonos arányú 
hátrányos helyzetű gyerek jusson. Mert ugye az a jelenség, hogy ha egy isko-
lába 25% vagy 20% fölé kerül a roma vagy problémás gyerekeknek aránya, 
akkor elkezdik elhordani a szülők a gyerekeiket. Most ezt egy adminisztratív 
eszközzel meg lehet akadályozni, mert hibába viszi át egy másik körzetbe ott 
is ugyanannyi hátrányos helyzetű gyereket fog találni. Az egyházi iskolák is 
kaptak kötelezően a hátrányos helyzetű gyerekekből, meg a gyakorló iskola, 
ahol szintén a helyi elitnek a gyerekei jártak, ők is kaptak.” (Egy felzárkóz-
tató programokat működtető szervezet elnöke)

Több interjú alanyunk is felhívta arra a figyelmet, hogy a korábbi kormányzatok ha-
tározott deszegregációs politikájához képest a jelenlegi kormányzat határozott kor-
rekciót hajtott végre.

„Most már másképp értelmezik az integrációt. A mostani kormányzat nem 
feltétlenül úgy, mint ahogy mi. Egyre inkább a miniszter is azt mondja, hogy 
külön cigány iskoláknak is helye van, ha az megfelelő fejlesztést biztosít a 
gyerekeknek. Ugye itt főleg az egyházak hoznak létre mostanában újra. Te-
hát azokat az iskolákat, amelyeket nekünk sikerült bezáratni, azok most 
kinyitnak. Egy jellegzetes dolog, hogy Nyíregyházán egy iskolát sikerült be-
záratni, mert a cigány iskolából a gyerekeket szét tudták rakni más iskolák-
ba és ott integráltan tanultak. Most meg újra vissza a cigánytelepre és egy 
egyház hozta létre ezt az iskolát. Én azt látom, hogy egy visszarendeződés 
van”. (programmegvalósító)
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7
A FELZÁRKÓZTATÓ 

BEAVATKOZÁSOK EREDMÉNYESSÉGE

A felzárkóztatást célzó oktatáspolitikai beavatkozások sikeressége alapvetően négy 
kritérium alapján ítélhető meg. E kritériumok a következők:

• Milyen mértékben sikerült csökkenteni az oktatási rendszeren belüli előreha-
ladásban a kudarcokat?

• Milyen mértékben sikerült csökkenteni a mért tanulási eredményekben a ku-
darcokat?

• Milyen mértékben sikerült erősíteni az oktatás hátránykompenzációs képes-
ségét?

• Milyen mértékben sikerült csökkenteni az oktatás szelektivitását és a szegre-
gációt?

Mélyebb elemzésre egyik kritérium tekintetében sincs módunk, de mindegyikkel 
kapcsolatban rendelkezünk olyan jelzésekkel, melyek jól orientálnak minket az el-
múlt bő évtized fősodor politikáinak sikerességéről.

Az oktatási rendszeren belüli előrehaladásban a kudarcok legfontosabb indiká-
tora a lemorzsolódás. Az Oktatási Hivatal által működtetett Tanulói Nyilvántartási 
Rendszer elméletileg képes lenne megbízható lemorzsolódási adatokat szolgáltatni, 
ilyennel azonban mégsem rendelkezünk. Ennek ellenére rendelkezésünkre állnak az 
éves munkaerő-piaci survey (Labour Force Survey – LFS) adataiból táplálkozó, korai 
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iskolaelhagyók (nem tanuló, befejezett középiskolai végzettséggel nem rendelkező 
18–24 évesek) arányának alakulására vonatkozó adatok. Mint az alábbi ábrán lát-
szik, a rendszerváltás óta végig jelentős mértékű szakiskolai lemorzsolódás ellenére 
a korai iskolaelhagyás az előző évtized végéig az európai trendet követve alapvetően 
csökkent, 2010 óta azonban szívósan növekszik.

6. ÁBRA: KORAI ISKOLAELHAGYÓK ARÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA  
MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EU ÁTLAGÁBAN
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Az oktatási kudarcok másik alapvető indikátora a tanulási eredményekben kimutat-
ható alulteljesítés mértékére vonatkozik. Az erre vonatkozó PISA adatok alapján a 
korai iskolaelhagyáshoz hasonló tendencia bontakozik ki. Matematikai kompeten-
ciák tekintetében 2006-ig, a szövegértési és természettudományi eredmények tekin-
tetében 2009-ig a kudarcot valló tanulók arányának csökkenése figyelhető meg. Ezt 
követően azonban mindhárom kompetencia területen látványos romlás tapasztalha-
tó, a kudarcot valló tanulók aránya erőteljesen emelkedett. Különösen drámai mér-
tékű az alapvető matematikai kompetenciák minimumával sem rendelkező 15 évesek 
aránya.
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7. ÁBRA: A SZÖVEGÉRTÉS, MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS  
KOMPETENCIÁK ALAPJÁN ALULTELJESÍTŐ 15 ÉVESEK ARÁNYÁNAK ALAKULÁSA 
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Az oktatás hátránykompenzációs képességének változását a Programme for Interna-
tional Student Assessment (PISA) vizsgálat egyik kulcsindikátora segítségével mér-
hetjük fel. Az indikátor azt mutatja, hogy egy pontnyi elmozdulás a PISA tanulói 
hátteret leíró összevont indexén (index of economic, social and cultural status – ESCS) 
az egyes országokban hány pontnyi átlagos teljesítményváltozást eredményez. (Mi-
nél alacsonyabb ez a pontokban kifejezett hatás, annál erősebb az oktatás hátrány-
kompenzációs képessége.) E tekintetben az oktatáspolitika elkönyvelhet bizonyos 
korlátozott sikereket. Az előző évtized fejlesztéspolitikája képes volt arra, hogy 2000 
és 2012 között szignifikáns mértékben erősítse fel a pedagógusok és iskolák képessé-
gét arra, hogy ellensúlyozzák a legkülönbözőbb társadalmi hátrányok tanulásra gya-
korolt negatív hatásait. Ennek ellenére ez a javulás is viszonylagos értékű, ugyanis 
a magyar oktatás hátránykompenzációs képessége nemzetközi összehasonlításban 
változatlanul gyenge.
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8. ÁBRA: EGY EGYSÉGNYI ELTÉRÉS AZ ESCS INDEXEN HÁNY  
OLVASÁS SZÖVEGÉRTÉS PONTNYI TELJESÍTMÉNYKÜLÖNBSÉGET EREDMÉNYEZ  

MAGYARORSZÁGON ÉS AZ OECD ÁTLAGÁBAN? (PISA 2000 ÉS 2012)
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A magyarországi kompetenciamérési eredmények Papp Z. Attila által végzett másod-
elemzése azt igazolja, hogy a hátránykompenzációs képesség erősítésében szerepet 
játszott az IPR alkalmazása is. A kompetenciamérés IPR-ben részt vett intézmények 
(telephelyek) adatainak összevetése a roma tanulók arányával az IPR hatékonyságát 
bizonyítja. Mint az alábbi két diagramon is látszik, az IPR-t alkalmazó iskolák mind-
két kompetencia területen sokkal kisebb mértékben csúsznak le az átlagtól, mint az 
azt nem alkalmazó iskolák. Ez kimutatható a gettósodó és gettóiskolákban is.
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9. ÁBRA: STANDARDIZÁLT MATEMATIKA KOMPETENCIAEREDMÉNYEK  
A ROMA TANULÓK ARÁNYÁBAN, AZ INTEGRÁCIÓS PROGRAMBAN VALÓ  
RÉSZVÉTEL FÜGGVÉNYÉBEN (ÁLTALÁNOS ISKOLA, 8. ÉVFOLYAM, 2009)
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Az oktatás szelektivitásának csökkentésében már lényegesen kevesebb sikert könyvel-
het el az oktatáspolitika. A szelektivitás mérésére alkalmazott PISA indikátor az, 
hogy az eredmények szóródását milyen mértékben magyarázzák az iskolák közötti 
teljesítménykülönbségek. 
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Mint az alábbi ábrán látszik, e tekintetben 2000 óta a magyar oktatási rend-
szerben szinte semmilyen változás nem történt, miközben a fejlett országok jelentős 
részében ez elmúlt bő évtized oktatási reformjai sikeresen mérsékelték a szelekciót.  
A magyar közoktatás változatlanul Európa legszelektívebb rendszere.

10. ÁBRA: A SZÖVEGÉRTÉS EREDMÉNYEK SZÓRÓDÁSÁT HÁNY SZÁZALÉKBAN  
MAGYARÁZZÁK AZ ISKOLÁK KÖZÖTTI TELJESÍTMÉNYKÜLÖNBSÉGEK  

MAGYARORSZÁGON ÉS AZ OECD ORSZÁGOK ÁTLAGÁBAN? (PISA 2000 ÉS 2009)

MAGYARORSZÁG

2009

OECD ÁTLAG

2000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

71,2 71,9

65,1

41,7

A szelekció tartós fennmaradása mellett a roma tanulók emberi jogokat sértő elkü-
lönítése (szegregációja) az elmúlt évtizedekben megállíthatatlanul nőtt. (Havas és 
Zolnay, 2011) Az előző évtized egymást követő szegregáció kutatásainak eredményei 
szerint a gettóiskolák száma – melyekben a roma tanulók vannak többségben – 2002 
és 2009 között több mint duplájára nőtt. Történt ez pedig egy olyan időszakban, ami-
kor az oktatáspolitika egyik kiemelt célja éppen a szegregáció és a romákkal szem-
beni diszkrimináció más formáinak visszaszorítása volt. Minden erről rendelkezé-
sünkre álló információ alapján elmondható, hogy a magyar oktatási rendszer etnikai 
határok mentén erőteljesen szétszakadt.
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11. ÁBRA: A GETTÓISKOLÁK SZÁMÁNAK NÖVEKEDÉSE  
MAGYARORSZÁGON 2002-2009 KÖZÖTT

2002 2004

Gettóiskolák (roma tanulók 50% felett)

2009

0

50

100

150

200

250

300

%

126

178

263

Forrás: Havas és Zolnay (2008, 2011)

Mindez összességében jól mutatja az ezredforduló óta Magyarországon követett ok-
tatáspolitikai gyakorlat súlyos korlátait. Az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésére 
hivatott fősodor oktatáspolitikai beavatkozások szinte teljes hiányában az oktatásfej-
lesztés és az ebbe beépített kiegészítő politikák önmagukban nem képesek komoly 
eredményt produkálni. A 2010 előtti oktatáspolitikai gyakorlat az iskolai kudarcokat 
relatíve csekély mértékben csökkentette, de a csakugyan kemény beavatkozásokat 
igénylő problémák (szelekció és szegregáció) kezelése kudarcot vallott. Ez a kudarc 
pedig korlátot szabott a többi felzárkóztatással összefüggő eredményességi mutató 
javításának is.

A 2010 utáni oktatáspolitikai fordulat során végrehatott radikális paradigma-
váltás hatását az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése szempontjából még korai érté-
kelni. A korábbiakban a felzárkózatás mozgásterével kapcsolatban felsorolt kockáza-
tok – és az utóbbi években romló eredmények – alapján azonban nem várható gyors 
pozitív fordulat.
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Az áttekintés során alkalmazott elemzési keret alapja a fősodor és kiegészítő politikák 
megkülönböztetése. Fősodor politikának tekintünk minden olyan oktatáspoli tikai 
beavatkozást, amely az oktatási egyenlőtlenségek csökkentése érdekében az egész 
oktatási rendszer hátránykompenzációs képességeit javítani és szelektivitását csök-
kenteni igyekszik. Fősodor politikák alapvető modelljei a következők: egyenlősítő 
politikák, területi alapú kiegészítő támogatások, iskolaszerkezeti reformok, szakmai 
elszámoltathatóságon alapuló politikák, iskolafejlesztésen és egyéni fejlesztésen ala-
puló politikák. A kiegészítő politikák egyes speciális tanulói csoportokra irányuló 
célzott beavatkozások. Fő típusaik a megerősítő intézkedések, a kisebbségi oktatási 
programok, az antidiszkriminációs politikák és az SNI integrációs politikák. 

A rendszerváltozás utáni évtized oktatáspolitikai dokumentumai kiemelt célként 
kezelik az egyenlőtlenségek problémáját, valójában azonban 1998-ig, illetve sok te-
kintetben 2002-ig a közoktatási rendszer általános intézményi és irányítási keretei-
nek átalakítása, majd az új keretek kiegészítése uralta az oktatáspolitikai napirendet.  
A hátrányos helyzetű tanulókra irányuló esélyegyenlőségi politika – az általános és 
gyen gén definiált „modernizációs” célok mellett – 2002-ben került az oktatáspoliti-
ka-alkotás középpontjába. Az egyenlőtlenségek csökkentése – mármint a felzárkóz-
tatás – a 2010 utáni kormányzat oktatáspolitikai napirendjén is szerepel.

2002 és 2010 között a magyar oktatáspolitika lényegében egyik fősodor oktatáspo-
litikai modellt sem alkalmazta. Az egyenlősítő politikák nem voltak kompatibilisek 
a rendszerváltás után kialakult decentralizált, tantervi sokszínűségen alapuló és a 
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fajlagos ráfordítások tekintetében rugalmas finanszírozási mechanizmust alkalmazó 
rendszerrel, a területi alapú kiegészítő támogatások mechanizmusa összeférhetetlen 
volt az 1991-ben bevezetett decentralizált finanszírozással. Ebben az időszakban a 
felzárkóztatást szolgáló elkülönített programok alkalmazása szóba sem kerülhetett, 
ugyanis az ellenkezett volna a korszak oktatáspolitikájának egyik sarkkövével: az in-
tegrációval. Az összes többi fősodor oktatáspolitikai modell elméletileg kompatibilis 
lett volna a működő rendszer strukturális jellegzetességeivel, de legnagyobb részüket 
kellő felkészültség és politikai elszántság hiányában nem alkalmazták.

Mindezek következtében tehát a korszak oktatáspolitikája által alkalmazott egyetlen 
fősodor beavatkozási eszköz az iskolafejlesztés volt. Ez sem rendszerszerű oktatáspo-
litikai beavatkozásként, hanem az egyre kiterjedtebb oktatásfejlesztés részleges de-
centralizált modelljére való átállásként történt 2006-tól. Az iskolafejlesztés tehát 2002 
és 2010 között nem oktatáspolitikai beavatkozás, hanem fejlesztési módszertan volt.

Az egyenlőtlenségek csökkentését szolgáló kisebb, elszigetelt és rosszul implementált 
beavatkozások 2002 és 2010 között nem álltak össze az oktatási egyenlőtlenségeket 
csökkenteni hivatott oktatási reformmá. Valódi oktatáspolitikai beavatkozások hiá-
nyában az oktatásfejlesztés önállósult: implementációs funkció helyett politikahelyet-
tesítő funkciót látott el.

A nagyméretű, jelentős forrásokból finanszírozott és intézmények sokaságára kiter-
jesztett, egyenlőtlenségek csökkentését célzó fejlesztési programok időszaka 2002-
ben kezdődött ugyan, de ezek a programok nem voltak teljesen előzmény nélküliek. 
Tartalmukat tekintve jelentős részük a kilencvenes évek lényegesen kisebb program-
jai során felhalmozott fejlesztési tudásra és know-how-ra épült.

A felzárkóztatás szempontjából a legfontosabb, legnagyobb méretű és kimondottan 
a hátrányos helyzetű tanulókra irányuló központi programok a következők voltak:

• Arany János Tehetséggondozó Program;
• Szakiskolai Fejlesztési Program;
• Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR);
• HEFOP 2.1.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az 

oktatási rendszerben;
• TÁMOP 3.3.1 Oktatási esélyegyenlőség és integráció;
• TÁMOP 3.3.5 Tanoda programok támogatása;
• TÁMOP 3.3.8 Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztései-

nek támogatása.
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A tervezés színvonalát, stratégiai megalapozottságát, nyitottságát és átláthatóságát te-
kintve a HEFOP tervezése közepes minőségű volt, a TÁMOP tervezésének minősége 
pedig a korábbi időszakhoz képest romlott. Tartalmi értelemben a HEFOP progra-
mok alapjául szolgáló stratégia az egyes tanulói csoportokat a fősodorról leválasztott 
módon kezelte, mégpedig érvényesíthetetlen horizontális célok kitűzésén keresztül. 
Ennek következtében a HEFOP fejlesztési rendszere erőteljesen fragmentált lett, az 
egyes komponensek összehangolása nem történt meg. Ezzel szemben a TÁMOP-ban 
már történt kísérlet a speciális tanulói csoportokra irányuló fejlesztések integrálására, 
ez néhány esetben – például az SNI inklúziós fejlesztések esetében – sikeresnek volt 
mondható.

Az IPR intézményi adatbázisának elemzése azt mutatja, hogy amíg az egyes intéz-
ménytípusok IPR-ben való részvétele kiegyensúlyozottnak mondható, az intézmé-
nyek területi megoszlása az egyes régiók fejlettségét tükrözi: azokban a megyékben a 
legmagasabb a támogatáshoz jutott intézmények száma, melyekben a legmagasabb a 
hátrányos helyzetű tanulók aránya. Ennek következtében a rendelkezésre álló forrá-
sok is rendkívül erőteljesen koncentrálódtak: az IPR források több mint a fele három, 
kiterjedt oktatási hálózattal rendelkező és az ország elmaradott térségeiben elhelyez-
kedő megyében – Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj- Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyék – összpontosult.

Bár a felzárkóztatás szempontjából kiemelkedően fontos fejlesztési programok külső 
értékelése számos problémát feltárt, az értékelések eredményei – különösen a prog-
ramok relevanciáját, a célcsoportokat elérő képességét és összegződő hatásait ille-
tően – kimondottan pozitívak. Összességében az értékelésekből az a kép rajzolódik 
ki, hogy a fejlesztő rendszer összehasonlíthatatlanul professzionálisabb színvonalon 
működött, mint az oktatáspolitika alkotás szervezetei.

A kutatás során megkérdezett oktatási szakértők az oktatási egyenlőtlenségek csök-
kentésére irányuló oktatáspolitika „felzárkóztatáson” alapuló modelljének értelme-
zése során sok bizonytalanságot árultak el és egymásnak ellentmondó véleményeket 
fogalmaztak meg. 

A felzárkóztatással kapcsolatos szabályozási alapok tekintetében erőteljes fordulatot 
hozott a 2011. évi köznevelési törvény. A felzárkóztatás kiemelt figyelmet kapott a 
köznevelési törvényben, ennek következtében pedig – és az állami feladatellátás lo-
gikájához és intézményrendszeréhez alkalmazkodó módon – bekerült az összes köz-
nevelési törvényen alapuló alsóbb szintű jogszabályba. A köznevelési törvény által 
érvényesített legfontosabb változtatás abban áll, hogy míg korábban a felzárkóztatás 
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bármely intézménytípushoz tartozó bármilyen program alapján oktató-nevelő intéz-
ménye által önként vállalt feladat volt, az új törvény alapján a felzárkózatás kötelező 
feladata minden intézménynek.

A köznevelési törvény két olyan komolyabb új tanulásszervezés megoldást is bevezet, 
melyek indokoltságát a jogalkotó nem kis részben a felzárkóztatási célok hatékony 
szolgálatában látja. Ezek egyike az egész napos iskola, mely olyan iskolaszervezési for-
ma, amelyben a tanórai és egyéb foglalkozásokat az iskola délelőtt és délután, egyen-
letesen szétosztva 16 óráig szervezi meg az intézmény elfogadott pedagógiai prog-
ramjának megfelelően. A másik új szolgáló oktatásszervezési megoldás lényegében a 
2010-es oktatáspolitikai fordulat során végrehajtott egyik iskolaszerkezeti beavatko-
zás: A Híd osztályok elindítása. A Híd programok megítélése a szakértők között meg-
lehetősen ellentmondásos. Egy további, a felzárkóztatás szempontjából kiemelkedően 
fontos szabályozási változás a hátrányos helyzet meghatározásának változása. 

A 2011-es köznevelési törvény alapján kialakuló új rendszerirányítási (kormányzá-
si) eszközrendszerre való átállás közvetett hatásait tekintve számos olyan kockázatot 
hordoz, amely szűkíthetik a felzárkózatás mozgásterét. E kockázatok közül a legfon-
tosabbak a differenciált oktatás zsugorodó mozgástere, a központi bérfinanszíro-
zásra való átállás, a szakmai szolgáltató rendszer kapacitásainak elégtelensége és a 
Híd programokat működtető szakiskolák felkészületlensége, ami magában hordozza 
azok roma szegregációs csatornává válását. 

Magyarországon egyetlen példa van preferenciális szabályozáson alapuló pozitív 
diszkriminációs intézkedésekre: a felsőoktatási törvény 2005-ös módosítása nyitotta 
meg a lehetőségét annak, hogy hátrányos helyzetű tanulók preferenciális feltételek 
mellett, plusz pontszámokat kapva kerüljenek be a felsőoktatásba. Fejlesztő típusú 
megerősítő intézkedések alkalmazására viszont rengeteg hazai példa van. 

Ilyen például a Magyarországon először a kilencvenes évek közepén a Soros 
Alapítvány roma programjaiban alkalmazott középiskolai roma mentor program, a 
kilencvenes évek közepétől működő roma ösztöndíjrendszerek is, a roma tanodák, 
a kimondottan roma tanulóknak meghirdetett felvételi/érettségi előkészítő progra-
mok, vagy a roma hallgatók láthatatlan kollégiumai, mint például a Romaversitas.

A nemzetiségi oktatási programoknak kiterjedt rendszere működik Magyarországon. 
A Magyarországon élő nemzeti kisebbségek mindegyikének előrehaladott asszimilá-
ciója miatt a nemzetiségi programok elsöprő többsége nyelvoktató program. Ennek 
következtében a kisebbségi oktatási rendszer legnagyobb része alapvetően zsákutcás, 
az általános iskola utáni nemzetiségi programkínálat lényegesen szűkebb. A nemzeti-
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ségi oktatással szemben számtalan elvárás fogalmazódik meg: lassítsa, esetleg fordít-
sa vissza az identitásváltás (asszimiláció), a nyelvváltás (nyelvi asszimiláció) és az 
kisebbségi szellemi kultúra folytonossága megszakadása (akkulturáció) folyamatát. 
Ezeknek az elvárásoknak a kisebbségi oktatás nyilvánvalóan nem képes megfelelni.

Elméletileg a magyar oktatási rendszer alkalmazta mindazokat az eszközöket, me-
lyek egy hatékony antidiszkriminációs oktatáspolitika megvalósításához szüksége-
sek. A 2010 előtti időszak antidiszkriminációs politikájában két időszak különíthető 
el. 2002 és 2005 között az oktatáspolitika elsősorban puha beavatkozásokkal (fejlesz-
tési eszközökkel és ösztönzőkkel) operált. Ilyenek voltak a 2002-ben elindított Orszá-
gos Integrációs Hálózat, 2003-tól az Integrált Pedagógiai Rendszer és az érdekeltségi 
viszonyokra hatni hivatott integrációs normatíva bevezetése, az SNI szabályozás mó-
dosítása és az SNI felülvizsgálat, valamint különböző prevenciós programok (mint pl. 
a semleges tesztek kifejlesztése). 

E beavatkozások kudarcának hatására 2005 után ez az oktatáspolitikai eszköztár ke-
ményebb szabályozó eszközökkel egészült ki. Ezek közül a 2005-ben megalkotott, az 
iskolai körzethatárok megállapításáról szóló rendelet volt a legfontosabb, amely a 
hátrányos helyzetű tanulók arányának helyi iskolarendszereken belüli kiegyenlítését 
volt hivatott kikényszeríteni. Bizonyos elemzések hatására az új szabályozás a na-
gyobb városokban átmenetileg csökkentette a roma tanulók szegregációját. 

Több interjúalanyunk is felhívta arra a figyelmet, hogy a korábbi kormányzatok hatá-
rozott deszegregációs politikájához képest a jelenlegi kormányzat határozott korrek-
ciót hajtott végre. Miniszteri nyilatkozatok szerint a külön cigány iskoláknak is helye 
van, ha az megfelelő fejlesztést biztosítanak a gyerekeknek.

Az oktatáspolitika oktatási egyenlőtlenségek csökkentésére tett erőfeszítéseinek si-
kerességét számos indikátor segítségével értékelhetjük. A rendszerváltás óta a végig 
jelentős mértékű szakiskolai lemorzsolódás ellenére a korai iskolaelhagyás az előző 
évtized végéig az európai trendet követve alapvetően csökkent, 2010 óta azonban 
szívósan növekszik. Ami a tanulási eredményeket illeti, a matematikai kompeten-
ciák tekintetében 2006-ig, a szövegértési és természettudományi eredmények tekin-
tetében 2009-ig a kudarcot valló tanulók arányának csökkenése figyelhető meg. Ezt  
követően azonban mindhárom kompetencia területen látványos romlás tapasztalha-
tó, a kudarcot valló tanulók aránya erőteljesen emelkedett. Különösen drámai mér-
tékű az alapvető matematikai kompetenciák minimumával sem rendelkező 15 évesek  
aránya.
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Az oktatás hátránykompenzációs képessége tekintetben az oktatáspolitika elköny-
velhet bizonyos korlátozott sikereket. Az előző évtized fejlesztéspolitikája képes volt 
arra, hogy 2000 és 2012 között szignifikáns mértékben erősítse fel a pedagógusok és 
iskolák képességét arra, hogy ellensúlyozzák a legkülönbözőbb társadalmi folyama-
tok tanulásra gyakorolt negatív hatásait. Ennek ellenére ez a javulás is viszonylagos, 
ugyanis a magyar oktatás hátránykompenzációs képessége nemzetközi összehason-
lításban változatlanul gyenge. A magyarországi kompetenciamérési eredmények má-
sodelemzése azt igazolja, hogy a hátránykompenzációs képesség erősítésében szere-
pet játszott az IPR alkalmazása is.

Az oktatás szelektivitásának csökkentése tekintetében már lényegesen kevesebb si-
kert könyvelhet el az oktatáspolitika. A szelektivitás mérésére alkalmazott PISA indi-
kátor azt bizonyítja, hogy e tekintetben 2000 óta a magyar oktatási rendszerben szin-
te semmilyen változás nem történt, miközben a fejlett országok jelentős részében ez 
elmúlt bő évtized oktatási reformjai sikeresen mérsékelték a szelekciót. 

A magyar közoktatás változatlanul Európa legszelektívebb rendszere. A roma tanu-
lók szegregációja az elmúlt évtizedekben megállíthatatlanul erősödött: a gettóiskolák 
száma – melyekben a roma tanulók vannak többségben – 2002 és 2009 között több 
mint duplájára nőtt.

Összességében a magyarországi felzárkóztatásra irányuló oktatáspolitikai gyakorlat-
ra az jellemző, hogy azt önálló, sok esetben oktatáspolitikát helyettesítő, fejlesztési 
programok alkotják, melyek közpolitikai (szabályozási, finanszírozási és intézményi 
értelemben) nem állnak össze koherens rendszerré. E tekintetben a 2011 utáni sza-
bályozás előrelépést jelent, de a felzárkózatás általános céljának integrálása önmagá-
ban nem jelenti annak rendszerré válását. A felzárkóztatást szolgáló beavatkozások 
koordinációja mostanáig elsősorban a nagyobb fejlesztési programokat lebonyolító 
szervezetekhez, és nem az oktatásirányítás tevékenységéhez köthető.

A számos fejlesztési program intézmények sokaságában gazdagította a felzárkóztatási 
gyakorlatot. E programok kiinduló feltételezése azonban az, hogy a bevont intézmé-
nyek nagy száma biztosítja a rendszerszintű hatást. Ez a feltételezés – más nagymé re-
tű fejlesztési programok tapasztalatait is figyelembe véve – nem igazolható. Az össze-
gyűlt intézményi gyakorlatok rendszerszintű kiterjesztésére irányuló oktatáspolitikai 
és fejlesztési erőfeszítések elégtelenek. Ezt súlyosbítja, hogy 2013-tól az oktatási in-
tézmények önállóságának szűkülése jelentősen csökkentette jó gyakorlatok átvételé-
hez szükséges abszorpciós képességüket.
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A rendszerszintű kiterjesztést, egy nemzeti rendszer kialakítását és a jó gyakorlatok 
széleskörű elterjesztését alapjaiban nehezíti meg a felzárkóztatásra irányuló intézmé-
nyi programok kutatása, értékelése, rendszerezése és hitelesítése. Ugyanígy, elégtelen 
a különböző programok tervezési, programirányítási és tudásmenedzsment gyakor-
latának értékelése által biztosított információ, ezért a tehetséggondozás eme aspek-
tusa jelenleg nem tárható fel megbízható módon. A 2009 óta zajló iskolaszerkezeti 
változások ellentmondhatnak a felzárkóztatás általános céljainak.
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11.
FÜGGELÉK

1. TÁBLÁZAT: AZ OKTATÁST ÉRINTŐ PHARE PROGRAMOK

KONSTRUKCIÓ A KONSTRUKCIÓ CÍME

HU-94.05 Az oktatás és gazdaság kapcsolatainak erősítése

HU-99.04.01
A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi 
beilleszkedésének támogatása

HU-00.08.02
ESZA típusú kísérleti program a képzésből a munka világába történő átme-
net támogatására9

HU-00.02.01 Roma Társadalmi Integrációs Program

HU-01.01.01
A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi 
befogadásának támogatása

HU-01.05.03 A vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és a felsőoktatásban

2. TÁBLÁZAT: A HEFOP OKTATÁSFEJLESZTÉSI PROGRAMJAI

KONSTRUKCIÓ A KONSTRUKCIÓ CÍME

2.1.1
Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási 
rendszerben

2.1.2
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása intézmé-
nyi együttműködés keretében a közoktatás területén

2.1.3
A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása intéz-
ményi együttműködés keretében a közoktatás területén

2.1.4
Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása  
a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében

9 ESZA: Európai Szociális Alap
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2.1.5
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (adaptációs 
pályázat)

2.1.6 A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése

2.1.7 Iskolai szegregáció csökkentése

2.1.8
Egyiskolás települések többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanuló-
kat oktató iskoláinak fejlesztése

2.1.9/B-08/1
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő 
lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő és szabadidős tevékenységek 
megvalósításával

2.1.9-08/1
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő 
lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő és szabadidős tevékenységek 
megvalósításával

3. TÁBLÁZAT: A TÁMOP OKTATÁSFEJLESZTÉSI PROGRAMJAI

KONSTRUKCIÓ A KONSTRUKCIÓ CÍME

3.3.1-07/1 Oktatási esélyegyenlőség és integráció

3.3.1-09/1 Esélyegyenlőség és Integráció II. szakasz

3.3.12-12
Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a 
köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében

3.3.2-08/1 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása

3.3.2-08/2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása

3.3.3-08/1
Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai 
szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása

3.3.5/A-08/1 Tanoda programok támogatása

3.3.5/A-08/1/
KMR

Tanoda programok támogatása

3.3.7-09/1
Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás 
elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége 
érdekében

3.3.7-09/2
Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás 
elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége 
érdekében
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KONSTRUKCIÓ A KONSTRUKCIÓ CÍME

3.3.8.B-12
Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása 
a hátrányos helyzetű kistérségekben

3.3.8-12/1 Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása

3.3.8-12/2 Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása

3.3.9.A-12/1
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő 
intézkedések támogatása - Tanoda típusú programok támogatása

3.3.9.A-12/2
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő 
intézkedések támogatása - Tanoda típusú programok támogatása

3.3.9.B-12/1
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő 
intézkedések támogatása - Második esély típusú programok támogatása

3.3.9.B-12/2
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő 
intézkedések támogatása - Második esély típusú programok támogatása

3.3.9.C-12
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő 
intézkedések támogatása - Tanoda típusú programok támogatása a Hátrá-
nyos Helyzetű kistérségekben

3.3.9.D-12
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő 
intézkedések támogatása - Második esély típusú programok támogatása 
hátrányos helyzetű térségekben

3.4.1/B-08/1 Migráns tanulók a magyar közoktatásban

3.4.1/B-08/2 Migráns tanulók a magyar közoktatásban

3.4.1.B-11/1 Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése I. szakasz

3.4.1.B-11/2 Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz

3.4.2.A-11/1 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja

3.4.2.A-11/2 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja

3.4.2.B-12 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

3.4.2-09/1 Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése

3.4.2-09/2 Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése

3.4.3-08/1 Iskolai tehetséggondozás

3.4.3-08/2 Iskolai tehetséggondozás

3.4.3-11/1 Iskolai tehetséggondozás

3.4.3-11/2 Iskolai tehetséggondozás
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KONSTRUKCIÓ A KONSTRUKCIÓ CÍME

3.4.4/A-08/1
Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program

3.4.4/B-08/1
Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program

3.4.4/B-08/2/
KMR

Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program

3.4.4/B-11/2
Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása - (Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program)

3.4.5-12 Tehetséghidak Program

5.2.1-07/1
Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani meg-
alapozása és a program kísérése

5.2.1-11/1
Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani meg-
alapozása és a program kísérése

5.2.1-12/1
Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani meg-
alapozása és a program kísérése

5.2.2-08/1
A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elter-
jesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű 
térségekre

5.2.2-08/2
A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elter-
jesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű 
térségekre

5.2.2-10/1
A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elter-
jesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű 
térségekre

5.2.3-A-11/1
Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek 
növelésére

5.2.3.A-12/1
Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek 
növelésére

5.2.3-09/1 Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére

5.2.5/A-10/1 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok

5.2.5/A-10/2 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok

5.2.5/B-10/1 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok

5.2.5/B-10/2 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok
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KONSTRUKCIÓ A KONSTRUKCIÓ CÍME

5.2.5-08/1 Gyermekek és fiatalok integrációs programjai

5.2.8-12/1 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása

4. TÁBLÁZAT: A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI IDŐSZAK  
FELZÁRKÓZTATÁSRA IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSEI

1991
• önkormányzati törvény által bevezetett ún. felzárkóztató normatíva
• normatív/decentralizált finanszírozás bevezetése

1993
• tankönyvpiac liberalizálása
• közoktatási törvény
• kisebbségi önkormányzati rendszer kialakulása

1994 májusa • Az oktatás és gazdaság kapcsolatainak erősítése

1995
• közoktatás-fejlesztési stratégia
• tartalmi szabályozási koncepció

1998 • közoktatás-fejlesztési stratégia

1999. április 1.
• A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi 

beilleszkedésének támogatása

2000. február 1. • Roma Társadalmi Integrációs Program

2000. augusz-
tus 2.

• ESZA típusú kísérleti program a képzésből a munka világába történő 
átmenet támogatására

2001. január 1.
• A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi 

befogadásának támogatása

2001. május 3. • A vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és a felsőoktatásban

2002 • Országos Integrációs Hálózat elindítása

2003

• „középtávú” stratégia
• az Integrált Pedagógiai Rendszer és az érdekeltségi viszonyokra hatni 

hivatott integrációs normatíva bevezetése
• SNI szabályozás módosítása és az SNI felülvizsgálat
• prevenciós programok

2005

• „hosszú távú” stratégia
• kétszintű érettségi rendszer bevezetése
• felsőoktatási törvény módosítása
• az iskolai körzethatárok megállapításáról szóló rendelet
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2006
• a szakmai elszámoltathatóság elvét középpontba állító egységes 

minőség értékelési stratégia (implementációja nem történt meg)

2008–2009
• a válság hatására szükségessé váló korrekciók végrehajtása és a tehetség-

gondozó programok kiterjesztése

2011 • köznevelési törvény


