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BEVEZETÉS

Az oktatási rendszerben – amelynek magja, az oktatási tevékenység maga is alapvetően a vál-

tozást célozza – a működés szerves részét alkotják a különböző típusú változások. Ezek között 

többnyire kitüntetett figyelmet kapnak a központból indított kezdeményezések, amelyekre jel-

lemző, hogy általában igen rövid idő áll rendelkezésre mind a kidolgozás, mind a megvalósítás 

terén, aminek következtében gyakran nincs idő végiggondolni a részleteket s a megvalósítás 

oldalát sem. Ugyanakkor egy ilyen változás gyakorlatba kerülésének esélye jelentős részben 

éppen a megvalósításon múlik. Egy kezdeményezés utólag nem ér sokkal többet, mint amennyi 

megvalósulni képes belőle. A szakirodalom és a hazai tapasztalatok nyomán is úgy tűnik ezért, 

hogy a központból indított változások egyik szűk keresztmetszete a megvalósítás, amely felől 

nézve jellemzően végiggondolatlan a beavatkozás, s különösen végiggondolatlan a rendszer-

ben lévő hatalmas különbségekre, vagy az egyes szereplők véleményére, helyzetére, érdekeire, 

teherbírására és motiváltságára figyelemmel. Pőcze Gábor is érzékelte ezt, amikor a 90-es évek 

közepén a NAT bevezetéséről írott cikkében azt állapítja meg, hogy „az implementáció egyik 

legfontosabb feladata a változás elfogadtatása, indoklása. (…) A NAT nem »beszél önmagáért«, 

létezik tábora a változásokat ellenzőknek, a fogadtatás nem lesz egyértelmű, és sokan inkább 

abban érdekeltek, hogy minden maradjon a régiben… Számolni kell azzal, hogy önmagáért a 

változásért senki nem pártolja a változást.” (Pőcze 1995)

Bár az implementációval a szakirodalom elsősorban a tantervi reformok kapcsán foglal-

kozik, jelen vizsgálatban egy kicsit másféle beavatkozás: a jogszabályi úton bevezetett változások 

kapcsán vizsgáljuk a megvalósulás folyamatait, s ennek kapcsán az implementáció értelmezési 

keretét. Az alábbi, a TÁMOP 3.1.1. program 7.3.5. elemi projektje1 keretében megvalósuló elem-

zés a központi kezdeményezések hatására megfigyelhető helyi és intézményi szintű változási 

folyamatok megismeréséhez és megértéséhez szeretne hozzájárulni a helyi és az intézményi 

szintű irányítási folyamatok közelebbi vizsgálatával. A vizsgált folyamatok néhány jogszabályi 

változáshoz kapcsolódnak, amelyek 2003 és 2008 között léptek életbe és a beiskolázási és 

továbbhaladási folyamatok valamely területét célozták. A jelen kutatás nem vállalta, hogy min-

den oldalról feltárja a központi kezdeményezésű változások megvalósulásának tapasztalatait, 

1 Témavezető: Imre Anna. A projektben részt vevő munkatársak: Abonyi Nóra, Bajomi Iván, Hordósy Rita, Jakab György, Kállai Gabriella, Kasza 
Georgina, Szabó Fanni, Vég Zoltán Ákos, Vida Júlia. A szakmai tanácsadó testület tagjai: Bognár Mária, Halász Gábor, Setényi János.
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ahogy a 2003 és 2008 között jogszabályi úton életbe léptetett változások átfogó tapasztalatainak 

elemzését sem. A kutatás mindössze annyit szeretne ezekből elemző, értelmező módon meg-

mutatni, hogy mi is történik egy-egy ilyen változási folyamat megvalósulása, implementációja 

során alulnézetben, intézményi és helyi szinten.

A kiadvány első részében áttekintjük az implementációval összefüggő választott meg-

közelítéseket, kutatási tapasztalatokat, emellett bemutatjuk a saját vizsgálatunk kereteit, terepeit 

és szereplőit. A kiadvány második részében közreadjuk a vizsgálat eredményeit, a dokumen-

tumelemzés és az esettanulmányok alapján leszűrhető tapasztalatokat. A kiadvány harmadik 

részét képező Mellékletben találhatóak az esettanulmányok rövidített formái és más kapcsolódó 

információk.



IMRE ANNA

BEISKOLÁZÁS ÉS TOVÁBBHALADÁS: 
SZABÁLYOZÁS  

ÉS MEGVALÓSULÁSI UTAK

1. A BEISKOLÁZÁSSAL ÉS A TANULÓI TOVÁBBHALADÁSSAL KAPCSOLATOS  

SZABÁLYOZÁS MEGVALÓSULÁSA ALULNÉZETBEN:  

A HELYI ÉS INTÉZMÉNYI SZINTŰ  

OKTATÁSIRÁNYÍTÁSI FOLYAMATOK ELEMZÉSE

AZ IMPLEMENTÁCIÓ VIZSGÁLATA

Bár már a 70-es évektől lehet példát találni implementációra irányuló vizsgálatokra, a téma iránti 

érdeklődés megélénkülése az utóbbi évtizedben vált érzékelhetővé (pl. Barber 2009, Fullan 2000, 

Mourshed–Chijioke–Barber 2010). Ennek oka feltételezésünk szerint egyfelől az oktatásügyi 

reformok kudarcaival összefüggő gyakori tapasztalat, másfelől az implementációval foglalkozó 

kutatások eredményei, illetve az egyre határozottabb igény, amely az élethosszig tartó tanuláshoz 

kapcsolódó elvárások megvalósítása során az osztálytermi szintet és a tanulási folyamatokat 

elérő hatások iránt mutatkozik.

A kutatás előkészítése során mindenekelőtt utánajártunk a szakirodalomban, hogy a már 

létező elemzések milyen megközelítésben értelmezik az implementációt, s milyen kutatások szü-

lettek erre irányulóan. Az alábbiakban az implementációs folyamat oktatáspolitikai és elemzési 

megközelítési lehetőségeinek, tartalmi és módszertani kérdésfeltevéseinek bemutatására teszünk 

kísérletet, a teljes feltárás igénye nélkül. Az alapvetően angol nyelvű szakirodalomból a megközelítés 

(a helyi és/vagy intézményi nézőpont prioritása, a különböző kontextusokra forduló figyelem) és 

a közoktatáshoz való kapcsolódás alapján válogattunk. A hazai szakirodalomban elsősorban a 

tartalmi szabályozással összefüggésben, a NAT bevezetése kapcsán jelent meg az implementáció 

kérdése (Pőcze 1995, Vágó 1997), legutóbb pedig a kompetenciafejlesztést szolgáló program-

csomagok gyakorlatba történő bevezetésével kapcsolatban (Kerber 2011). Az alfejezetben részle-

tesebben is bemutatunk néhány kutatást, köztük egy korai vizsgálatot, amely nagy hatást gyakorolt 

az implementációról való gondolkodásra, és néhány másikat, amely érintőlegesen foglalkozik csak 

a kérdéssel, de a jelen projekt gondolatmenete számára hasznos támpontot jelentett.
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MEGKÖZELÍTÉSEK ÉS ELŐFELTEVÉSEK

A központi oktatáspolitikai kezdeményezésekkel kapcsolatos írásában Linda Darling-Hammond 

megkülönböztetett régi és új paradigmát (Darling-Hammond 1990). A régi paradigmának neve-

zett oktatáspolitika hierarchikus, az adminisztratív elitben rögzíti a tervezés és a megvalósítás 

felelősségét, a megvalósításhoz kevés támogatást biztosít, és a tanároktól azt várja el, hogy 

implementálják a rendszer szándékait. Ebben a megközelítésben a megvalósulás folyamatát 

a döntéshozók általában lineárisnak tekintik, és a központi oktatáspolitikai szereplőknek tulaj-

donítanak döntő szerepet. A régi paradigmához kötött oktatáspolitika a tapasztalatok szerint 

általánosságban igen rossz hatékonysággal működik: egy idő után e hagyomány képviselői 

nyomasztóan kiszámítható eredményekre jutottak. Jellemzően azt találták, hogy az egyes hely-

színeken különbözőképpen alkalmazták a szabályozókat, de ezeknek nagy átlagban nem volt 

jelentős hatásuk a kimeneti eredményekre. Ez volt a jellemző tapasztalat a 70-es és 80-as 

években, ami idővel oda vezetett, hogy megnövekedett a szabályozók száma, és/vagy csök-

kentették az adott program támogatását. Ráadásul időnként ellentmondások is terhelhetik az 

oktatáspolitikai kezdeményezéseket, amelyeket csak helyi és intézményi szinten lehet érzékelni. 

Az oktatáspolitika gyakran olyan módon, felülről lefelé akar progresszív ideákat elterjeszteni az 

oktatásban, ami paradoxonnak vagy egyenesen eretnekségnek hat azok számára, akiknek akár 

még hasonlóak is az elképzeléseik az eredményes oktatásról, de ezek inkább egy alulról felfelé 

építkező megközelítéshez illeszkednek.

Az új paradigma politikája ezzel szemben kevésbé hierarchikus, a középszintű szervezeti 

kereteket helyezi előtérbe, felértékeli a szakmai tanítási hálózatok, helyi szakmai közösségek, 

tanári csoportok szerepét, iskolai-egyetemi partnerségek kialakítására támaszkodik, ami segíti 

a tanári kíváncsiságot és támogatja a kollektív erő fejlesztését és a konstruktív interakciókat. A 

behaviorista megközelítéssel szembekerülő, a tanulással kapcsolatos új elméletek megértésére 

épülő változás újfajta implementációról való gondolkodást kíván a döntéshozóktól és az oktatási 

reformoktól is. A bottom-up2 típusú megközelítések előfeltevéseiben nem evidens a folyamat 

lineáris volta, a szakirodalom jellemzően inkább több szereplő hatásának kitett, interaktív sa-

játosságokkal rendelkező folyamatként tekinti, amelyben a döntéshozók a kontroll biztosítása 

helyett az együttműködésre és a szakmai fejlődésre, a kapacitásépítésre helyezik a hangsúlyt. 

Ez befogadóbbá teszi az iskolákat mind a tanulási szükségletekhez való igazodás, mind pe-

dig a heterogén tanulói összetételben folyó munka és a közösségi szükségletek és érdekek 

tekintetében. A központi feladat a kapacitásépítés, amely újfajta, az eddig megszokottól eltérő 

policy-eszközöket és megközelítést igényel a tudástermelésben, tudásmegosztásban és tudás-

hasznosításban, és finom egyensúly kialakítását és fenntartását teszi szükségessé a top-down és 

a bottom-up típusú változások, illetve a külső standardok és a fejlődésre irányuló nyomás, valamint 

2 A top-down (azaz a felülről lefelé irányuló változtatásokra utaló törekvés, vagy programozott adaptációs modell) és a bottom-up (az alulról fel-
felé irányuló változásokra utaló törekvés, vagy evolúciós adaptációs modell) kifejezések csak nehézkesen ültethetőek át a magyar nyelvre, a 
szakmai köznyelvben azonban eléggé elterjedtek, ezért az angol kifejezést legtöbb esetben megtartottuk.
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a belső átalakuláshoz szükséges iskolai autonómia között. Ez Darling-Hammond megítélése 

szerint leginkább úgy valósítható meg, ha a külső standardok mellett intézményi szinten szakmai 

standardokat fejlesztenek ki a tanítás, tanulás és iskolázás számára (Darling-Hammond 1998).

A felülről indított oktatáspolitikai változásokkal kapcsolatos különböző előfeltevések 

tetten érhetőek a megvalósulás elemzésére vállalkozó kutatásokban is. John Fitz az implemen-

tációval foglalkozó kutatási megközelítések két típusát különbözteti meg: a csak döntéshozói 

nézőpontot alkalmazó top-down, valamint az alsóbb szinteket és a megvalósítói nézőpontot is 

közelebbről vizsgáló bottom-up nézőpontot elkülönítő megközelítést (Fitz et al. 1994). A felülnézeti 

(top-down) típusú változásokkal foglalkozó kutatás a központban kidolgozott oktatáspolitikai 

döntések megvalósulására fókuszál, és ezek gyakorlati beválására kíváncsi. Ez a megközelítés 

az oktatáspolitika-formálás és az implementáció folyamatát két külön fázisnak tekinti, s azt tartja 

a kutatás alapkérdésének, hogy hogyan maximalizálható az oktatáspolitikai célok gyakorlatba 

ültetésének hatékonysága. A megközelítés alapvetően hierarchikusnak és lineárisnak tételezi az 

oktatáspolitikai folyamatot. A bottom-up megközelítés a helyi intézményekben és a helyi irányí-

tásban dolgozók (street level bureaucrats) fontosságát hangsúlyozza (Fitz et al. 1994).

A kutatási előfeltevésekben természetszerű módon megjelennek a változásokhoz kap-

csolódó előfeltevések, az elemzések háttérfeltevései jelentős részben lefedik, illetve követik a fenti 

oktatáspolitikai megközelítésekben mutatkozó különbségeket. A régi paradigmához kapcsolódó 

elemzésekben a kutatók a szabályokban és szabályozókban megtestesülő oktatáspolitikai szán-

dékot dokumentálták, és ezek hatását mérték elsősorban kvantitatív módon, jellemzően a tanulói 

teljesítményre való hivatkozással. (A hatásokat általában nagy statisztikai adatbázisokon, valamely 

indikátor alkalmazásával mérték, és többnyire csak pár évvel a program indulását követően.) 

Néhány elemzés kifejezetten a szűkebb értelemben vett oktatáspolitikai elemzést alkalmazta a 

közvetítő eszközök és a szabályozók összhangjának vizsgálata során. Kevesen nyitották fel a 

szabályalkotás és az oktatáspolitikai eredmények és hatások közti „fekete dobozt”. Az oktatás-

politikai elemzés input-output modellje nem terjedt ki az oktatáspolitikai szándékok különböző 

szinteken tevékenykedő fogadóira (iskolatestületi tagok, igazgatók, tanárok, szülők, tanulók), a 

vizsgálatba nem vonták be az ő tapasztalataikat és nézeteiket. Nem kérdezték meg azt sem, 

hogy vajon milyen más események vagy környezeti feltételek támogathatják vagy gátolhatják a 

folyamatokat. A kutatók pedig annak a kevés információnak birtokában, amit az implementáció 

folyamatát vagy annak jelentését illetően összegyűjtöttek, az oktatáspolitika kudarcát a tanárok 

és/vagy az irányítók oldaláról tapasztalható ellenállásának tulajdonították.3 A bottom-up típusú 

változásokra irányuló elemzések, feltételezve, hogy alsóbb irányítási szintek és szereplői hatá-

sok is befolyást gyakorolnak az eredményekre, az ő nézőpontjukat (hangjukat) is bevonták az 

elemzésbe. Az egyik legkorábbi vizsgálat, a Rand Study kifejezetten a helyi és az intézményi 

vizsgálatra helyezte a hangsúlyt, s a makroszintű kérdések mellett a mikroszintű sajátosságok 

és különbségek feltárására törekedett (McLaughlin–Berman 1975).

3 Egy kutató megfogalmazásában mindez úgy írható le, mint az alsóbb szintek uralma a felső felett: „The power of the bottom over the top”  
(Elmore 1983).
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KUTATÁSI KÉRDÉSEK ÉS PROBLÉMATERÜLETEK

Az implementációs folyamatot előtérbe helyező vizsgálatok elsősorban az oktatáspolitikai dön-

tések megvalósulására s az ezt segítő vagy esetlegesen akadályozó tényezőkre kíváncsiak 

(pl. McLaughlin–Berman 1975, Darling-Hammond 1990, Croll et al. 1994). Az implementációs 

folyamatok alapkérdéséhez kapcsolódó elemzések azt vizsgálják, hogy milyen tényezők befo-

lyásolják az oktatáspolitikai döntések megvalósulásának eredményességét, s melyek azok a 

területek, amelyek fejlesztésével a folyamat hatékonysága javítható. A befolyásoló tényezők közt 

említi például Goertz az alábbiakat: a helyi érdekek és a politika kongruenciája, hogy mekkora 

hatalmuk van a közvetítői intézményeknek a politikai gyakorlat beültetésének keresztülvitelére, 

a rendszer különböző szintjei közti kommunikáció, és hogy a források és kapacitások rendelke-

zésre állnak-e a politika vagy program beültetéséhez (Goerzt é. n.). Jellemzően kevés figyelem 

fordult az implementációs folyamat során olyan területekre, mint a helyi kontextus, az iskolai 

célok kommunikációja, az előzetes tudás, az idő és a kooperáció szerepe (Darling-Hammond 

1990). Néhány több szerzőnél is megjelenő területet tekintünk át az alábbiakban.

Az implementáció folyamata. Már a 70-es években született elemzési keret a társada-

lompolitikák implementációjának vizsgálatára. Ebben a döntéstől az eredményekig a szerző 

négy szakaszt állapított meg: (1) A politikai döntéstől a kormányzati programig terjedő szakasz 

(adminisztráció), (2) a kormányzati programtól a helyi adaptációig terjedő szakasz (adaptáció), 

(3) a helyi adaptációtól a gyakorlat beültetéséig terjedő szakasz (mikroimplementáció), (4) a helyi 

gyakorlatok beültetésétől az eredményekig terjedő szakasz (technikai érvényesség). Az első két 

szakasz a makroimplementációt foglalja magában, a harmadik és negyedik szakasz a mikroimp-

lementációs szakaszt, azaz a helyi szolgáltató szervezetek gyakorlatainak és technológiáinak 

vizsgálatát (Berman 1978, idézi Goertz é. n.).

Oktatáspolitikai célok. Akadnak olyan elemzések, amelyek arra a következtetésre jutottak, 

hogy a megvalósulás esélyeit az oktatáspolitikai célok megválasztása is befolyásolhatja, vagyis 

az egyes céloknak eltérő lehet a megvalósulási esélyük, eredményességük. Jeanne Oakes és 

társai többéves kutatásuk során különbséget találtak például a minden tanulót érintő oktatás-

politikai célok megvalósulási esélye és a hátrányos helyzetű tanulókat érintő oktatáspolitikai 

célok megvalósulási esélye között. A kutatás tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy az érdekeket 

jobban megosztó célok megvalósulása több nehézségbe ütközik, ezért az ilyen oktatáspolitikai 

célokkal összefüggő változások olyan, kiegyensúlyozott megközelítést kívánnak, amely mind a 

bottom-up, mind a top-down megközelítés elemeit tartalmazza, továbbá ún. harmadik szintű 

változásokat4 igényelnének (Oakes 1998).

Oktatáspolitikai célok koherenciája. Az oktatáspolitikai célok intézményi környezetben 

gyakran versenyhelyzetbe kerülnek egymással a megvalósulás során. Ilyen konkurens oktatáspo-

4 Cuban kétféle változást különböztet meg: első és második szintűt. Az első szintű változás növekedést eredményez (incremental change), 
ami javítani tudja a hatékonyságot és az eredményességet. A második szintű változás az alapfolyamatokat változtatja meg egy intézmény mű-
ködésében. Harmadik szintű változáson a szemléleti változásokat értik a szerzők.
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litikai cél például sok amerikai iskola számára az állami standardizált teljesítményértékelő rendszer 

igényeinek való megfelelés. A különböző elvárások azonban gyakran egymásnak ellentmondó 

célokat képviselnek. Egy a matematikaoktatás reformjával kapcsolatos vizsgálatban az egyik 

tanár így fogalmaz: miközben a reform által elvárt, a tanulói igényekhez igazodó tanítási mód 

(teaching for understanding) nem mérhető, aközben a tanárok másfajta, bürokratikus elvárások 

mentén készülő tesztek által válnak elszámoltathatóvá (Darling-Hammond 1990).

Az oktatáspolitikai célok kommunikációja. Az elemzők megállapítása szerint a döntés-

hozók gyakran úgy viselkednek, mintha az oktatáspolitika folyamat véget érne egy új jogszabály 

és az útmutatók meghozatalával, miközben azt az érintettek vagy nem is ismerik, vagy nem 

pontosan a szabályalkotó szándéka szerint alkotnak képet róla. „A döntéshozók azt hiszik, hogy 

a jogszabály léte elég ok a változásra” (Darling-Hammond 1990). Ez gyakran múlik a kommuni-

kációs folyamat hiányosságain. Az oktatáspolitika kommunikációja többnyire direktívákból áll, 

nem dialógusból és tanulásból. A tanárokkal szemben nem az az elvárás, hogy megkonstruálják 

az oktatáspolitika jelentését, hanem csak az, hogy implementálják azt. Gyakran a tankönyvek 

hordozzák az üzenetet, amelyek a tanárok számára fontos forrást jelentenek ugyan, de a köz-

vetített üzenetek nem világosak és néha zavarosak.

Előzetes tudás, értelmezések, interpretációk. A kudarcok másik oka a tanárok előzetes 

tudása és attitűdjei lehetnek, amivel gyakran szintén nem számolnak a döntéshozók. A tanárokat 

gyakran passzív szereplőknek fogják fel, nem pedig aktoroknak. Ezért a döntéshozók inkább 

az ellenőrző mechanizmusok és kontroll kiépítésére figyelnek a tanári felkészültség javítása 

helyett. Az oktatáspolitikai célok gyenge kommunikációjával is összefügg, hogy az érintettek 

jobb híján a saját előzetes tudásukból merítenek az oktatáspolitikai célok értelmezése kapcsán 

(Stuart Wells et al. 2002, Hargreaves 1996a). Az egyéni és közös értelmezések különbségei pe-

dig hozzájárulhatnak a folyamat kimeneteléhez, különösen, mivel az értelemadási folyamat nem 

egyszerű dekódolása egy politikai üzenetnek, hanem egy aktív folyamat, amibe bevonódik az 

értelmező minden korábbi tudása. Gyakran állítják a tanárokról, hogy félreértik az oktatáspolitikai 

üzeneteket vagy elszabotálják a megvalósítását, sokszor azonban a legjobb szándék ellenére is 

kudarcba fullad a cselekedet. Komoly kihívást jelent ugyanis a tanárok előzetes tudása, korábbi 

elképzelései és gyakorlata, amelyet a tanárok nem szívesen vetnek el.

A tanárok szerepe az implementációs folyamatban. Az angol alaptanterv intézményi gya-

korlatra való hatását elemző kutatás (Primary Assessment, Curriculum and Experience, PACE 

Research Study) a tanárok oktatáspolitikai változásokban betöltött szerepére is kitér. A tanárok 

lehetséges szerepét két dimenzióban, a döntéshozatalban és az implementációs folyamatban 

vizsgálva a kutatók négy szereplehetőséget különítettek el a tanárok számára: a döntéshozói 

szerepet, a döntéshozatali folyamatban partnerként való résztvevői szerepet, az implementátori 

szerepet és a mindkét folyamatból kimaradó ellenállói szerepet. Megállapításuk szerint a 90-es 

évek oktatáspolitikája – a szakszervezeti modelltől egyre inkább elmozdulva – a tanárokat egyre 

jobban bevonta a részletekről való megállapodásokba is (Croll et al. 1994).
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A kompetencia alapú oktatás meghonosítása az oktatásban. Az implementáció kérdé-

se különösen élesen kerül előtérbe a kompetenciafejlesztéssel kapcsolatban. A megvalósítás 

ezen a területen olyan alapvető változást igényel az iskoláktól, amely az osztálytermi gyakorlatot 

is képes átalakítani, s végső soron paradigmaváltást követel az oktatási rendszer egészétől. 

Ezen a területen vizsgálta az implementáció folyamatát egy nemzetközi kutatás, azt követve 

nyomon, hogy az EU által ajánlott kulcskompetenciák hogyan ültetődtek át a gyakorlatba né-

hány európai országban, köztük Magyarországon. A kutatásban három területet vizsgáltak 

kiemelten: a politikaformálás és az implementáció folyamatát, az értékelést és a tanárképzést. 

A vizsgálatban azt találták, hogy több út vezet a kompetenciák bevezetéshez: pl. lehetséges 

utat jelent, akár kombinációk elemeiként a jogszabályi változás, a tantervi változtatás és/vagy 

kiegészítő célok megfogalmazása a szabályozásban és a tantervvel kapcsolatban egyaránt. A 

politikai elkötelezettség nem elég a kompetenciafejlesztés céljának eléréséhez, implementáci-

ós stratégiára is szükség van, mégpedig jól kidolgozott és átfogó implementációs stratégiára. 

A sikeres implementáció rugalmas szabályozási környezetet is igényel, amely lehetővé teszi az 

iskolák számára az innovációt, ugyanakkor figyel arra, hogy az elszámoltathatósági rendszer ne 

hátráltassa a munkát. A legnagyobb kihívást ezért a policy fontos elemeinek összehangolása 

jelenti (Gordon et al. 2009).

Fejlődési szintek és kontextualizálás. A McKinsey tanácsadó cég egyik jelentése 20 okta-

tási rendszert vizsgált a világ minden tájáról, 575 rendszerszintű beavatkozással összefüggésben. 

A cél az volt, hogy megértsék, melyik ponton milyen beavatkozás történt, és ezek hogyan kerültek 

egymással és a rendszer tágabb kontextusával kapcsolatba egy jobb oktatás létrehozása érde-

kében. A 575 beavatkozást 10 csoportba sorolták, és olyan szempontból is kategorizálták, hogy 

a változás a struktúra, a forrás vagy a folyamatok terén történt-e, illetve milyen szereplőt célzott. 

Nemcsak a beavatkozásokat, hanem a vizsgált országokat is típusokba sorolták annak alapján, 

hogy oktatási rendszerük milyen fejlettségi szintet mutat, s ezzel összefüggésben vizsgálták a 

beavatkozások típusait és a kontextualizálás módozatait. A beavatkozások mintázata az elemzés 

tapasztalatai alapján nagyon erősen összefügg az eredményekkel, de abban is nagy különb-

ségek vannak, hogy egy adott rendszer hogyan vezette be ugyanazokat a beavatkozásokat, 

milyen sorrendben, hangsúlyokkal stb. A vezetők különféle stratégiát és taktikát alkalmaznak 

a beavatkozás kontextuális valóságokhoz illesztése érdekében. A legkritikusabb dimenziója 

az implementációs megoldások alkalmazásának az arról való döntés, hogy központilag előíró 

módon vagy választási lehetőséghez kapcsolva történjen. Bár az első típusú beavatkozás kon-

zisztens minőséget biztosít a rendszerben, az érintettek az ösztönzés által érezhetik magukat 

a feladat autonóm gazdáinak. A 20 rendszer vizsgálata során világos minta rajzolódik ki abban 

a tekintetben, hogy milyen körülmények milyen döntést valószínűsítenek. A központi beavatko-

zást a döntéshozók a tapasztalat szerint négy esetben választják előszeretettel: ha a kívánatos 

változás vitán felül áll; ha nincs, vagy csak kevés vesztese van a változásnak; ha az ország és a 

rendszer irányításának hitele és stabilitása a tét; és ha a változás ütemének gyorsnak kell lennie. 

A vezetők ezzel szemben az ösztönzést választják inkább, ha fordított helyzet áll fenn: pl. az 
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érdekeltek megosztottak; vagy nyilvánvalóan vannak nyertesek és vesztesek, vagy a vezetés 

nincs biztos pozícióban. Mindkét megközelítésnek vannak előnyei és hátrányai. A törvényi úton 

történő változtatás gyors cselekvést tesz lehetővé a rendszerben, de az érdekeltek oldalán az 

ellenállást kockáztatja. Az ösztönzés megengedi az érintetteknek a fokozatos hozzászokást a 

változáshoz és a tulajdonlás érzését a döntés felett, de kockáztatja a beavatkozás gyorsaságát 

és a megelégedettséget. Amikor a központi beavatkozás kerül előtérbe, akkor a rendszerszintű 

vezetők lépnek a frontvonalba, ők hallatják a hangjukat és magyarázzák el a változás okát és 

lényegét. Amikor az ösztönzést választják, akkor a rendszer vezetői azért dolgoznak, hogy a vál-

tozás támogatása érdekében kritikus tömeget mozgósítsanak (Mourshed–Chijioke–Barber 2010).

Fenntarthatóság. A fenntarthatóság szempontját ugyancsak a McKinsey-jelentés vizs-

gálta részletesen. Úgy találták, hogy három útja van a rendszerek fejlesztésének: (1) horizontális 

együttműködésre épülő gyakorlat kialakítása az iskolák, illetve az iskolán belül a tanárok között, 

(2) köztes szintek kiépítése az iskolák és a központ között és (3) folyamatosság a vezetésben. A 

tanárok és az igazgatók együttműködése kulcskérdés a hatékony oktatási gyakorlat kialakítása 

érdekében. Ahol ez kialakul, ott megerősödnek a tanárok, akiknek a felkészültsége is segíti a 

fenntarthatóságot: ha egyszer a tanár elsajátította a hatékony tanítás módszereit és a megfelelő 

megközelítéseket, felbecsülhetetlen értékévé válik az oktatási rendszernek. A rendszer ezeket 

a pedagógusokat igyekszik fejleszteni, új szerepeket, felelősséget kínálva nekik pályájuk so-

rán. Nagy jelentősége van továbbá a fenntarthatóságban a középszintnek, amely tolmácsolói, 

integrátori és mediátori szerepet tölt be az osztálytermi és a központi szint között (Mourshed–

Chijioke–Barber 2010).

MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK ÉS MEGOLDÁSOK

Miként azt több szerző is hangsúlyozza (pl. Amy Stuart Wells és Linda Darling-Hammond, Andy 

Hargreaves, John Fitz), a különböző megközelítések különböző fókuszt eredményeznek a ku-

tatások számára. A különböző tartalmi kérdések különböző módszertani kérdéseket vetnek 

fel, ami érinti a megközelítés metodológiai fogalmait, a vizsgálat szintjeit, elemzési egységeit, a 

megvalósítás empirikus eszközeit és az interpretáció lehetőségeit is.

Az elemzési egységeket egyaránt formálják a kérdések és az elméleti keret. A felülnézeti 

megközelítésben azok az elemek és szereplők tartoznak az elemzési egység körébe, amelyek a 

szándékolt, megtervezett folyamat részei: pl. a formális struktúrák, a jogi rendszer, a szabályozás 

a kiindulópont és az elemzési egység. Ebben a megközelítésben korlátozott számú résztvevő 

számít csak a folyamat részének: az, akit a „legitim”, hivatalos struktúrák valamilyen szerepre 

kijelölnek. A bottom-up megközelítés ezzel szemben több intézményt és egyént tételez résztve-

vőnek, valamennyi szereplőt bevonva a vizsgálatba, aki valamilyen módon érintett a megvalósítás 

folyamatában. Az Amy Stuart Wells és társai által végzett vizsgálat a deszegregációs (detracking) 

reformot egy komplex és többdimenziós folyamatként értelmezi, amelyet ezért a környezetével 

együtt vizsgált. Tágabban értelmezte a folyamatok alakításában részt vevők körét is, még a fo-
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lyamatok alakításába gyakran nem aktívan bevont tanárok és az elvileg eszköztelen tanulók is 

ide tartozhatnak (Stuart Wells et al. 1995).

Az elemzési szint. Többen hangsúlyozták az implementációs folyamatok esetében a helyi 

és az intézményi szint fontosságát, s ez a törekvés a kutatások egy részében is megragadhatóvá 

vált. A helyi szintű kutatások elsősorban a hatalmi harcokkal foglalkoztak, ezek ritkán tették meg 

azt a plusz lépést az iskola irányában, amely azt is megvizsgálná, hogy mi történik az osztály-

termekben. A helyi és az intézményi szintet egyaránt érintő megközelítést alkalmazott a Rand 

Study (McLaughlin–Berman 1975), a 90-es években pedig Amy Stuart Wells és Andrew Pollard, 

illetve Paul Croll (Stuart Wells et al. 1995, 2002, Croll 1996). A helyi és intézményi szintet kiemelő 

vizsgálatok esetében az a kapcsolódó módszertani kérdés, hogy hogyan lehet a változásokat 

kontextuális sajátosságaikkal együtt, a maguk társadalmi valóságában elemezni (Stuart Wells et 

al. 1995). Csak kevés kutató próbálkozott korábban a helyi kontextus vizsgálatával reformokkal 

kapcsolatos kutatás során (pl. Hallinger–Murphy 1984). Az iskolák a helyi kontextus tekinteté-

ben nagyon változóak lehetnek, a település mérete, urbanizáltsága mérhető hatással van a helyi 

döntéshozatalra, s az iskolakörzet és az iskolákon belüli változások kapcsolata is megragadható.

Az alkalmazott vizsgálati módszerek természetszerűen alkalmazkodnak a kutatási cé-

lokhoz és megközelítésekhez. Az oktatáspolitikai célok megvalósulásának szándékok szerinti 

mértékét, hatását a kutatások egy része nagy mintán, kvantitatív eszközökkel vizsgálta. A mik-

roperspektívát előtérbe állító alulnézeti kutatásokban kedvelt módszer az esettanulmány, mivel 

ez képes a környezettel kölcsönhatásban bemutatni a változási folyamatokat, lehetővé teszi a 

reform kontextualizálását. Gyakori és szerencsésnek tűnő megoldás a kvantitatív és a kvalitatív 

megközelítés és módszerek ötvözése is, amelyet például az angol tantervi vizsgálatnál alkal-

maztak (pl. Croll 1996).

KIEMELT KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK

A Rand-vizsgálat

1973 és 1978 között folyt az egyik első, ebben a témában született vizsgálat, amelyet a Rand 

Corporation végzett az US Oktatási Hivatalának a megbízásából. Az országos vizsgálat tárgya 

négy olyan szövetségi program volt, mely innovatív eljárások bevezetését és ennek segítését 

célozta. E négy programnak különbözőek voltak a céljai: egyikük a kétnyelvű oktatás támoga-

tását célozta, egy másik a pályatanácsadás bevezetését a szakképzésben, egy harmadik az 

írástudatlanság felszámolását, míg a negyedik innovatív oktatási projekteket támogatott. A Rand 

négyéves, két szakaszban zajló kutatása 293, a fenti négy program által finanszírozott projektet 

vizsgált meg 18 államban, iskolakörzeti és intézményi szinten. Az eredmények Federal Prog-

rams Supporting Educational Change címen jelentek meg, és Change Agent néven kerültek be 

a szakmai köztudatba (McLaughlin–Berman 1975). Ez a vizsgálat alapvető változást hozott a 

döntéshozók és az oktatáskutatók körében az eltervezett oktatási változásokról való gondol-
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kodásban. A vizsgált programok, melyek az USA-ban az első szövetségi szintű kezdeményezé-

sek voltak az oktatási gyakorlat megújítása terén, a 60-as évek végétől működtek a 70-es évek 

közepéig, s jobbára a változásokkal kapcsolatos ellenőrizetlen feltevésekre épültek. Az állam 

és az iskolák változási folyamatban betöltött szerepéről szintén inkább csak feltételezések fo-

galmazódtak meg; ezekben abból indultak ki, hogy a programok a hozzárendelt forrásokkal, 

jó ötletek mentén működnek, és az iskolai gyakorlat ezek révén fejleszthető. A központi szintű 

döntéshozók többnyire elmulasztották figyelembe venni az eltérő érdekekből és kapacitásból 

adódó különbségeket, s jellemzően alulértékelték a helyi implementációs folyamat szerepét, a 

helyi gyakorlatok, hagyományok, nézetek „fekete dobozának” fontosságát a megvalósításban.

A programok megvalósulásának elemzésére vállalkozó Rand Change Study helyi szin-

ten kísérelte meg a központi programok implementációjának kritikus elemzését. A programok 

megvalósulását két perspektívából: makro- és mikroperspektívából elemezték. A helyi és a 

központi szintű megvalósítók a központi kezdeményezésű programok megvalósítása során 

szembetalálják magukat a mikro- és a makroszint kapcsolatának kérdésével: a központi szin-

tű tervek csak a mikroszintű implementációk kumulált eredményeképpen valósíthatóak meg 

(McLaughlin–Berman 1975).

Az elemzés megállapítása szerint a gyakorlat eredményes, szövetségi szintű változásához 

több előfeltétel volt szükséges. Ezek közül az implementáció volt a leginkább meghatározó az 

innovációk kimenetelét tekintve, amelynek hatékonysága a projekt és az intézmények kölcsönös 

adaptációs folyamatával jellemezhető. A projekt vizsgálta a körzetek jellemzőinek és a projektek 

kimeneteinek az összefüggéseit is. Azt találták, hogy a projektben használt oktatási módszerek 

kevéssé befolyásolták a projekt sikerét. Azonos projektcélok különbözőképpen kerültek be a 

gyakorlatba, ami lehetővé tette az implementáció vizsgálatát. A tapasztalatokból a kutatók azt 

a következtetést tudták levonni, hogy a sikerhez nem annyira az volt a fontos, hogy mit, hanem 

inkább az, hogy hogyan implementálnak. A projektforrások sem befolyásolták jelentős mértékben 

a kimenetet. A projekt mérete már fontosabbnak bizonyult, a nagyobb méret, a nagyobb erő-

feszítések jobban stimulálták a résztvevőket (mindenekelőtt a tanárokat). A körzeti irányítás aktív 

szerepéről kiderült, hogy nagyon fontos a sikerhez és az eredmények hosszú távú megőrzéséhez.

A helyi iskolarendszerek eltérőnek bizonyultak implementációs kapacitásuk tekintetében. 

Az iskolakörzetek egymástól is különböztek a változásra való nyitottságban, kivitelezési képesség-

ben, szükségleteikben és problémáikban. Ezért ugyanazokat az innovációkat különbözőképpen 

vitték végbe, így különböző lett a kimenet is. A források allokációja, a változás bevezetésének 

ütemezése és a változásokkal kapcsolatos elvárások is igen eltérőek voltak helyi szinten. A 

programok implementációjának szempontjából az adaptivitásban mutatkoznak leginkább kü-

lönbségek. Az adaptivitás hiányával vagy a teljes ellenállást, vagy a teljes megadást mutató 

iskolakörzetek voltak jellemezhetőek. Ezekben nincsenek belső intézményi mechanizmusok a 

szükségletek jelzésére és a változás tervezésére, ezért csak reagálni voltak képesek formális 

(pro-forma) módon vagy kooptálás útján külső sokkhatásokra. Az ilyen iskolakörzetek számára 

a változás rövid távú másolási viselkedést eredményezett, s az innováció illuzórikus lett. Ennek 
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ellentéte, az ideális adaptív iskolarendszer ezzel szemben kialakított és intézményesített olyan 

mechanizmusokat, amelyek kezdeményeznek, implementálnak és fenntartanak erőfeszítéseket. 

A kezdeményezések területén problémamegoldó megközelítést alkalmaztak az innovációkra. 

Külső nyomásra proaktív módon reagáltak, de a belső változási igényt is legitimnek fogadták 

el. Az igényekre odafigyeltek, a problémákat folyamatosan azonosították. A viszontválaszként 

megfogalmazott kezdeményezések akár külső, akár belső szükséglet útján indultak, egyaránt 

mobilizáltak szervezeti forrásokat és politikai folyamatokat. Az ideális körzet rendelkezett olyan 

intézményi mechanizmusokkal, amelyek elősegítik a kölcsönös alkalmazkodást (pl. támogató 

légkör, szakértői szervezeti strukturális egység létrehozása). Az élet részeként fogadták el a 

változásokat, s mind a belső, mind a külső változásokra hosszú távú megoldásokat kerestek, 

nem csak átmeneti, másoló elvárásokat. A jó megvalósítási utat választó körzetek esetében az 

intézményi eszközök az innovációk fenntartását és megőrzését szolgálták (pl. a költségvetési 

tervezésbe beépítették a fenntartás költségeit, vagy körzeti szintű továbbképzéseket szerveztek 

az eredmények fenntartása érdekében). A legtöbb körzet a két szélső típus között helyezkedett el.

Intézményi szinten, azaz mikroszinten az implementációs folyamat az innovatív terv és 

az intézményi környezet kölcsönhatásából áll, amelynek folyamán valamelyik alkalmazkodik a 

másikhoz. A megközelítés szerint négy lehetőség vagy implementációs ösvény adódik a meg-

valósítás során: (1) a technológiai tanulás, (2) az implementáció elmaradása, (3) a formális meg-

valósítás (kooptálás), illetve (4) a kölcsönös adaptáció (lásd 1. ábra).

1. ábra. A mikroszintű implementáció mintázatai

Intézményi adaptáció
magas

Projektadaptáció technológiai adaptáció kölcsönös adaptáció
 alacsony magas
 sikertelen adaptáció formális megvalósítás

alacsony

Forrás: McLaughlin–Berman 1975.

Az implementáció elmaradásáról beszélünk, ha az új gyakorlat egyáltalán nem vagy csak szim-

bolikus módon kerül be a gyakorlatba. Technológiai tanulásról akkor van szó, ha a résztvevők 

adaptálják ugyan az új technológiát, de nem tudják azt az intézményi környezethez illeszteni. 

Formális megvalósítás vagy kooptáció esetén a projekt adaptálódik az intézményi környezethez, 

de a résztvevők nem változtatnak megszokott viselkedésükön és gyakorlatukon. A kölcsönös 

vagy teljes adaptációban viszont mind az újítás eleme, mind az intézményi környezet illeszkedik 

egymáshoz.
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A kutatók megítélése szerint a központi tervezők hajlamosak azt hinni, hogy az innováció 

a technológiai tanulás mintájára zajlik; feltételezik, hogy egy komplex változást úgy lehet elsajá-

títani, mint egy új gép kezelését. A valóságban azonban az ilyen tanulás csak rutinszerű, nem jár 

együtt a nézetek és a viselkedés megváltozásával, a korábbi gyakorlatra való reflektálással, annak 

átértékelésével és megváltoztatásával. A valódi változást a kölcsönös adaptáció teszi lehetővé. 

Ez utóbbi többféle módon mehet végbe: például az idealisztikus projektcélok redukálásával, a 

tanárokkal szembeni elvárások felülvizsgálatával, illetve a kapcsolatok vagy a standard eljárások 

megváltoztatásával. A kutatás tanúsága szerint ezek jelentős mértékben növelték a tartós és 

jelentős változás esélyét. A résztvevők általi adaptáció tipikusan magába foglalta az új viselkedés 

és attitűdök kialakulását, új szerepek és kapcsolatok alakulását vagy az új készségek elsajátítását 

is. A kutatók több olyan implementációs stratégiát azonosítottak, amely egyéni vagy közösségi 

szinten segítette a kölcsönös alkalmazkodást. Az eredményes implementációs folyamat végső 

soron komoly változást eredményezett a tanári viselkedésben.

A hatékony implementáció függ az intézményi szint fogadókészségétől is. A szervezeti 

klíma és a projekt résztvevőinek a motivációja, az extra erőfeszítéshez való viszonya fontos té-

nyezők a sikerhez és a szükséges tanári viselkedésbeli változásokhoz. Ebben a vezetők hozzá-

állása és aktív támogatása szintén sokat nyom a latban. A receptív intézményi környezet, amely 

explicit támogatást képes nyújtani, önmagában nem elégséges a sikeres implementációhoz. A 

legsikeresebb projektek a vizsgálatban azok voltak, amelyeket e mellett az irányítók és az iskolai 

dolgozók elkötelezettsége jellemzett.

A hatékony implementációs stratégiákat az alábbiak jellemezték: konkrét, kiterjesztett 

tanárspecifikus képzés; osztálytermi munkához támogatás, illetve együttműködési lehetőség 

biztosítása a helyi szolgáltatók részéről; hasonló projektek látogatása más osztálytermekben, 

iskolákban, körzetekben; rendszeres projekttalálkozók; tanári részvétel a projekttel kapcsolatos 

döntésekben; anyagok helyi fejlesztése; a vezetők részvétele a képzésben.

1990-ben, 15 év után a kutatás vezetői ismét számba vették a vizsgálat legfontosabb 

megállapításait, abból a szempontból, hogy mennyire állják meg a helyüket az eltelt időt követően 

és más kutatási eredmények fényében (McLaughlin 1990). Az eredmények utólagos elemzése 

során úgy találták, hogy a kutatás túlhangsúlyozta a tanárok kezdeti lelkesedését, azonkívül 

nem vették kellőképpen figyelembe, hogy a nézetek a gyakorlat során még alakulhatnak, s a 

pedagógusok idővel akár a kezdetben elutasított változás mellé állhatnak, ha azzal kapcsolatban 

kedvező tapasztalatokat szereznek. Túlértékelték továbbá a programban a policy struktúrájának 

a tanárokra való hatását. Kiderült, hogy az osztály szintű gyakorlatban a policy struktúrája nem 

annyira fontos a tanárok számára, mint a tanulási környezet, a szakmai kapcsolatok, a hálózatok, 

a saját munkaközösségek, vagy akár az iskolai szintű szervezetek. Az utólagos értékelés szerint 

a külső szakértők szerepét is alulértékelték. Bár a vizsgálat tapasztalataiban valóban nem bizo-

nyultak hatékonynak, más kutatások azt támasztották alá, hogy igen fontos szerepet játszhatnak, 

attól függően, hogy hogyan létesítenek kapcsolatot a helyi szinttel. A visszatekintő mérlegelés 

következtetése szerint a Rand-vizsgálat végső soron top-down megközelítésű vizsgálat ma-
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radt, mivel a fő kérdések makroszintű dilemmákat fogalmaztak meg, nem pedig mikroszintű 

realitásokhoz igazodókat. Mivel ez nem volt a kutatók számára egészen világos, a kutatás egy 

központilag tervezett oktatáspolitikai változás helyi szintű vizsgálata maradt.5

A PACE kutatás

A PACE projekt (Primary Assessment, Curriculum and Experience) az elmúlt húsz év angol 

oktatáskutatásainak a hagyományára épült mind a módszerek, mind a vizsgált területek te-

kintetében. A kutatás 1992 és 1997 között folyt Angliában, célja az angol nemzeti alaptanterv 

hatásrendszerének megismerése volt. A kutatás nyolc helyhatóság 48 iskolájára terjedt ki, és 

igen komplex megközelítést alkalmazott: a Nemzeti Alaptantervvel összefüggésbe hozható kér-

dések széles körével foglalkozott, a változásra fókuszáltan, longitudinális vizsgálat segítségével, 

s összességében az alapfokú oktatásról és az alapfokú oktatásban zajló változási folyamatokról 

igyekezett átfogó képet adni (Croll 1996). A vizsgálat érdekessége az volt, hogy a kutatás hat 

éve alatt végigkísérték egy gyermekkorhorsz oktatási karrierjét az 1. és a 6. évfolyam között. A 

kutatás során több éven át vizsgálták a kiválasztott iskolákban a tanulók teljesítményét, emellett 

önkitöltős kérdőívek segítségével felmérték a tapasztalataikat, benyomásaikat is, a vizsgált intéz-

mények esetében más dimenzióban is (pl. szervezeti kultúra, vezetői, tanári, tanulói tapasztala-

tok terén) figyelemmel voltak a változások alakulására. A kiválasztott iskolákban az igazgatót és 

két tanárt kérdeztek meg kérdőív és interjúk segítségével. Az iskolák közül kilencet intenzívebb 

vizsgálatra jelöltek ki, ezekben egyhetes osztálytermi megfigyeléseket is végeztek a tantervvel 

és az alkalmazott pedagógiai gyakorlattal kapcsolatosan.

A kutatás eredményei tanulságosak voltak. A kutatók a nagyon komoly, országos szintű 

tartalmi változások és a szintén jelentős, szervezeti kultúrát érintő változások ellenére inkább 

folyamatosságot tapasztaltak a tanulói tapasztalatok terén. Ezt a relatív stabilitást az egyes 

szintek közvetítő (mediáló) szerepével, ezen belül is elsősorban a tanári szerepek és értékrend 

folyamatosságával magyarázták. Bár a tanárok a tantervi reform következtében többletfelelős-

séget vállaltak magukra, s együttműködőbbekké is váltak, alapértékeik – a tanári értékek és a 

szakmáról vallott nézeteik – mégsem változtak. A változatlan tanári közvetítés eredményeképpen 

a megváltozott oktatási környezet ellenére is viszonylag stabil és folytonos tanulási környezet 

maradt fenn a tanulói tapasztalatokban.

Részben a nemzeti alaptanterv, részben az oktatási reformtörvény más változásainak 

következtében az iskola szervezeti kultúrája is megváltozott: az iskolák erősebben menedzselt 

szervezetekké váltak. Az igazgatók szerepében ezzel összefüggő változást lehetett megfigyelni: 

egyre kevésbé tanári, s egyre inkább menedzseri szerepet kezdtek betölteni, s egyben egyre 

növekvő mértékű hatalom birtokába jutottak a 80-as évektől. Maguk az igazgatók nem élték meg 

5 Az utólagos áttekintésben McLaughlin három fontos tényezőt emelt ki, mint amely erősen befolyásolja a tervezett oktatási változásokat: a tanári 
motivációt, a külső szakértők szerepét és az elérhető struktúrák létét, amelyek a tanári fejlődés számára forrásokat és segítséget jelentenek 
(McLaughlin 1990).
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egyértelműen pozitívan a szerepükkel kapcsolatos változásokat, és bár nagy véleménykülönb-

ségek voltak körükben jellemzőek, legtöbben erősen korlátozottnak érezték a lehetőségeiket.

A kutatók kidolgoztak egy tipológiát annak megfelelően, hogy hogyan reagálnak a tanárok 

a változásokra. Az engedelmesség (compliance) stratégiáját alkalmazó pedagógusok a nagyobb 

kontrollt elfogadva adaptálódtak az elvárásokhoz. A beolvasztásos (incorporation) stratégiát köve-

tő tanárok látszólag elfogadták a változást, valójában azonban az új elemeket csupán integrálták 

a létező gyakorlatukba. A kreatív közvetítés (creative mediation) stratégiáját követők aktív kont-

rollt gyakoroltak a változások felett, kreatívan, de feltehetően szelektíven viszonyulva hozzájuk. 

A kihátrálók (retreatism) behódoltak a változásoknak minden lényeges, a szakmai nézetekben 

bekövetkező változtatás nélkül – ez a stratégia idővel demoralizálódáshoz és elidegenedéshez 

vezetett. Az ellenállók (resistance) szembementek a változásokkal abban a reményben, hogy a 

szankciók ezt a magatartást nem lehetetlenítik el. A tanárok közül a legtöbben az inkorporációs 

stratégiát választották, sokan az engedelmest, viszonylag kevés ellenálló tanár volt, és kevesen 

voltak a kreatív változtatók is. A tanári magatartásokban a választás olyan tényezőkkel függött 

össze, mint az életkor és a munkatapasztalat, az együttműködő és támogató iskolai kultúra és 

az iskola társadalmi környezete.

A kutatók, feltehetően a PACE kutatás tapasztalataiból kiindulva, a tanári szakmával 

összefüggésben is megfogalmazták az oktatáspolitikai kezdeményezések gyakorlatba ülteté-

sének lehetséges válfajait (Croll et al. 1994). A tipológia a tanárokkal kapcsolatban négy modellt 

foglal magában az oktatáspolitika és az oktatási gyakorlathoz való viszony alapján, hangsúlyozva, 

hogy nem egymástól élesen elkülönülő, és nem is egymást kizáró modellekről van szó. Az el-

méletileg elkülönített modellek az alábbiak: (1) a tanárok mint partnerek, (2) a tanárok mint az 

oktatáspolitika implementátorai, (3) a tanárok mint a kormánypolitika ellenzői, (4) a tanárok mint 

gyakorlati döntéshozók.

1. táblázat. A tanárok lehetséges szerepei az implementációs folyamatban

Döntéshozatalban való részvétel

Implementációban való részvétel + –

+ Tanárok mint gyakorlati döntéshozók Tanárok mint implementátorok

– Tanárok mint partnerek Tanárok mint ellenállók

A partnerségen alapuló modell és a kapcsolódó fogalom a 60-as és 70-es évekből származik, 

amikor a központosított hatalom megosztásának kérdése került előtérbe. A döntéshozatalban 

a tanárokkal való partnerségi viszony a tanári szakszervezetek révén jött létre, és a szakszer-

vezetekkel való partnerséget jelentette. Ez a partnerség azonban a kutatás idején már nem áll 

fenn, mivel a szakszervezetek jelentősége erősen csökkent. A tanárokat az oktatáspolitikai vál-

tozások implementátorainak tekintő megközelítés éles különbséget tesz a politikaformálás és 
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az implementáció között. Ebben a megközelítésben a tanárok a másutt meghozott döntések 

végrehajtásában vesznek csak részt. Gyakran találkozni a kormánypolitikának ellenálló tanárok 

vádjával: ez a magatartás válaszként alakult ki a mind a döntéshozatalból, mind a gyakorlati meg-

valósításból kimaradó pedagógusok részéről. A gyakorlat és a szakmai fejlődés a hangsúlyos 

a tanárok mint gyakorlati döntéshozók modelljében, ahol a pedagógusok nem mechanikusan, 

hanem aktívan vesznek részt a végrehajtás folyamatában, s bár nem kollektív módon cselek-

szenek, de hasonló módon reagálnak a közös munkafeltételek következtében, ami konzisztens 

eredményekhez vezethet.

A JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE

A jelen kutatás olyan változások nyomon követését vállalta szerény volumenben és eszközökkel, 

amelyek felülről indítottak, jogi eszközökkel érvényesülnek, közvetve vagy közvetlenül érintenek 

tanulással, tanulásszervezéssel összefüggő kérdéseket, és céljaikban kapcsolódnak a tanulást 

segítő oktatáspolitikai törekvésekhez. A kutatás során nem vizsgáltuk a központi szintű folya-

matokat, a döntések meghozatalát és a kapcsolódó egyeztetési, tárgyalási és alkufolyamatokat. 

Kizárólag a már meghozott központi döntésekből eredő, jogszabályi úton elindított kezdemé-

nyezések megvalósulási folyamatainak megismerésére törekedtünk néhány iskolakörzeti és 

intézményi szintű helyszín esetében. Kutatásunk a szakirodalomban feltárt megfontolásokat 

is tekintetbe véve, de szerényebb volumenben és ezért szűkebben megfogalmazott kérdés-

feltevések mentén szerveződik.

A célkitűzésnek a helyi és intézményi folyamatok megfigyelését előtérbe állító bottom-up 

típusú elemzés kedvezett. Ebben a megközelítésben nem elsősorban a központi szándék és a 

végeredmény, hanem sokkal inkább a kettő közti történések, a folyamatok maguk kerülnek fó-

kuszba az elemzés során. Úgy véltük, hogy a mikrofolyamatok, amelyek valamennyi oktatásügyi 

változás esetében nagyon jelentősek, különösen nagy jelentőséggel bírnak a továbbhaladás 

egyes tanulással, tanulásszervezéssel összefüggő területein. Abból indultunk ki, hogy a folya-

matok részletei leginkább a gondosan kiválasztott intézmények és esetek követése-elemzése 

révén tárhatók fel.

Az implementáció kérdése különösen élesen vetődik fel a tanuláscentrikus oktatáspoli-

tikákkal kapcsolatosan. Ezek, az új évezredben az élethosszig tartó tanulás elősegítését célzó 

törekvésekkel összefüggésben, olyan alapvető változásokat igyekeznek az oktatási intézmé-

nyekben elérni, amelyek a tanulás és tanítás befolyásolására is képesek, következésképpen az 

osztálytermi gyakorlat, valamint a tanári munka és szemlélet átalakulását feltételezik. Ezek a 

változások a hagyományos, bürokratikus oktatásszervezési megoldásokhoz képest paradig-

maváltás mértékű változásokat feltételeznek (Darling-Hammond 1998). Halász Gábor hasonló 

kérdéseket vet fel a tanuláscentrikus oktatáspolitikai változásokkal összefüggésben, elsősorban 

az irányítás szemszögéből. Halász is, más megfogalmazással élve, azt hangsúlyozza, hogy a 

tömegoktatás modelljét átalakító oktatási technológiaváltás előtt állunk. A tanulás egyéniesí-
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tése és az ezzel összefüggő pedagógiai reformok megnövelik az iskola komplexitását. Nehéz 

feladat elé állítják az oktatásirányítást a fenti változások, különösen, ha szeretne a rendszerre 

befolyást gyakorolni a változási folyamatok érdekében. Az oktatásban a rendszerszabályozás 

és a társadalmi rendszer feletti kontroll egyik legfontosabb eszköze a jog, amely jellegzetesen 

lineáris logikát követ: ha egyszer valamit előír, azt azonnal és mindenhol egyformán alkalmazni 

kell. Ez az eszköz az adaptív vagy ún. tanulórendszerek szabályozására alkalmatlan; túlzott al-

kalmazása tönkreteszi a tanulóképességet. Halász Gábor a tanuláscentrikus oktatáspolitikák 

sajátosságait tárgyaló cikkeiből itt a jelen téma szempontjából legfontosabbakat idézzük. Ha-

lász megítélése szerint a tanuláscentrikus politikák számára az egyszerre több (intézményi, 

helyi, nemzeti) szintben történő gondolkodás lett az egyik legfontosabb kiindulási pont. Ezzel 

összefüggésben fontossá vált annak végiggondolása, hogy minek kellene történnie az egyes 

szinteken ahhoz, hogy osztálytermi folyamatok változzanak (Halász 2009). A tanuláscentrikus 

oktatáspolitikák ismérve a minden egyes tanulóra történő odafigyelés, a tanulási eredmények 

megfogalmazása, a kísérlet a „fekete dobozba” történő behatolásra. Az iskoláktól azt várják el, 

hogy tanulásmenedzsment-rendszereket működtessenek, amelyek lehetővé teszik a tanulók 

előrehaladásának nyomon követését, és egyúttal olyan belső szervezeti és munkaszervezési 

formákat hoznak létre, amelyek egyfelől probléma esetén kikényszerítik a reagálást, másfelől pe-

dig segítik a pedagógiai problémamegoldó képesség fejlődését. A tanuláscentrikus politikákban 

ezért a vezetési és szervezeti dimenzió felértékelődése is fontos szerepet kap. Az ilyen oktatás-

politikát követő országok ezzel összefüggésben megpróbálják megújítani az iskolák pedagógiai 

kultúráját is, és az iskolákat intelligens szervezetekké alakítják, ami egyben nélkülözhetetlenné 

teszi az iskolavezetés megújítását is (Halász 2009).

Saját vizsgálatunk a beiskolázás és továbbhaladás területét érintő, általános iskolai szin-

ten érvényesülő változások nyomába eredve éppen ezért elsősorban arra volt kíváncsi, hogy 

hogyan valósulnak meg azok a beavatkozások, amelyek érdeksérelemmel járhatnak (pl. esély-

különbségek csökkentését érintő változások), másfelől pedig azok a változások, amelyek a 

tanulás és tanítás folyamatainak átalakítását, s ezzel összefüggésben a tanulási folyamatokról 

alkotott előzetes ismeretek átformálását feltételezik.

A VIZSGÁLT JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A jogszabályi változások közös jellemzője, hogy központi szándékokat tükröznek, ezek meg-

valósítását várják el az alsóbb szintek szereplőitől. A jogszabályok az összes érintett számára 

azonos időpontban váltak érvényessé, elvileg egyformán érintették az illetékes szereplőket, 

intézményeket, önkormányzatokat. Hogy a fenti változások megvalósítása mennyire alakult 

hasonló vagy különböző módon, és a különbözőségek vélhetőleg milyen okokra vezethetőek 

vissza, ennek igyekeztünk kutatásunk folyamán nyomára jutni.

A vizsgálat során kiválasztottunk néhány, 2003 és 2008 között életbe lépett olyan jog-

szabályt, amely a beiskolázási és/vagy a tanulói továbbhaladási folyamatok változását célozta 
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meg valamely területen. A kiválasztott jogszabályi változások az alábbiak voltak:

•  általános iskolai beiskolázási körzetek és beiskolázási gyakorlat,6

•  az évismétlés korlátozása,7

•  a szöveges értékelés kötelezővé tétele,8

•  az SNI9- és a HHH10-integráció bevezetése,

•  az 5–6. évfolyam nem szakrendszerű átalakítása,11

•  a középfokú továbbtanulás esetében az intézményi felvételi gyakorlat12 korlátozása.13

A jogszabályi változások két nagyobb problémakört érintenek: az esélykülönbségek 

kiegyenlítésének kérdését (beiskolázási körzetek és eljárás, sajátos nevelési igényű és hal-

mozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációja) és a tanulási eredményesség növelésének 

kérdését. Az utóbbi a tanítás és a tanulási módszerek tanulói igényekhez történő közelítésének 

6 A bemeneti, beiskolázási folyamatokat érintő szabályozás a 90-es évektől lehetővé tette a szülők számára a szabad iskolaválasztást, az álta-
lános iskolák számára is megengedve a beiskolázási körzeten kívülről érkező tanuló felvételét, ha a körzeten belül lakó tanulók felvételét köve-
tően is van férőhely. A szabályozás az esélyegyenlőség javítása és az iskolai szegregációs tendenciák visszaszorítása érdekében ezen a lehető-
ségen 2006-ban szigorított, aminek következtében kismértékben megváltozott az általános iskolai beiskolázás rendje. A módosított jogszabály 
értelmében a beiskolázási körzeten belül lakó tanulók esetében továbbra is kötelező a felvétel körzeti iskola számára, 2007-től azonban az 
általános iskolák kevésbé szelektálhatnak a jelentkező diákok között, szabad férőhely esetén a jelentkezők között előnyben kell részesíteniük 
a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, a további fennmaradó helyekről pedig sorsolás útján dönthetnek. A szabályozás az iskolafenntar-
tókat arra kötelezi, hogy az egymással határos felvételi körzeteket úgy alakítsák ki, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az adott 
körzetben felvehető összes tanköteles tanulóhoz viszonyított aránya az egyes körzetekben egymáshoz viszonyítva legfeljebb 25%-ban térjen el 
(Ktv. 66. § (1) és (2) bekezdés).

7 A 2003. évi törvénymódosítás az általános iskolák első három évfolyamán megszigorította az évismétlést (2003. évi LXI. törvény a közoktatás 
módosításáról, 45. § (1) bekezdés). A közoktatási törvénybe került jogszabály megfogalmazása szerint: „A tanuló az iskola magasabb évfolya-
mába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az első-harmadik 
évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan 
mulasztás miatt nem tudta teljesíteni” (Ktv. 71. § (1) bekezdés).

8 Az első-harmadik évfolyamon – félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor – szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a 
tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul (Ktv. 69. § (3) bekezdés).

9 A 2008/2009-es tanévtől a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rend-
ellenességével küzdő tanulók jelentős részét a többségi iskolák fogadják, így a sajátos nevelési igényű tanulók integráltan, ép társaikkal együtt 
vehetnek részt az iskolai oktatásban (Ktv. 121. § (1) 29. és 126. §). A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz kapcso-
lódó törvényi szabályozás szem előtt tartja a tanulók érdekeit. A sajátos nevelési igényű gyermek eredményes fejlesztése érdekében csak olyan 
intézménybe íratható be, amely rendelkezik a neveléséhez, oktatásához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel.

10 A képesség-kibontakoztató felkészítésben az a tanuló vehet részt, aki a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdésének 14. pontja alapján 
halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanuló – egyéni fejlesztési tervet követő – 
haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az érdekelt pedagógusok legalább háromhavonta értékelik. Hal-
mozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola 
nyolcadik évfolyamát fejezte be sikeresen. A halmozottan hátrányos helyzet megállapítása szülői nyilatkozat alapján, jegyzői nyilvántartásba 
vétel útján történik.

11 A nem szakrendszerű oktatást az 5–6. évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 133. §-a (1) bekezdése alapján első ízben a 
2008/2009. tanévben, majd azt követően az 5–6. évfolyamokon felmenő rendszerben kellett megszervezni. A bevezetett változás megfogal-
mazása a közoktatási törvényben: „A bevezető és a kezdő szakaszban, továbbá a helyi tantervben meghatározottak szerint az alapozó szakasz 
kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozása időkeretének huszonöt-ötven százalékában nem szakrendszerű oktatás, az alapozó szakasz 
fennmaradó időkeretében és a fejlesztő szakaszban szakrendszerű oktatás folyik” (Ktv. 8. §). A tanításra fordítható időkeret nem csökkenhet, 
de az iskola átcsoportosíthat saját döntése alapján. További megszorítás, hogy 2008 szeptemberétől csak az a pedagógus taníthat a nem 
szakrendszerű oktatásban, aki a Ktv. 17. § (8) bekezdése alapján meghatározott pedagógus-továbbképzésben részt vett vagy megfelelő szak-
képzettséggel rendelkezik.

12 A 2008/2009-es tanévtől egy miniszteri rendelet rendelkezése szerint ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamára hirdet felvételt, a felvé-
teli kérelmekről a következő szempontok mérlegelésével dönthet: a) kizárólag a tanulmányi eredmények, vagy b) a tanulmányi eredmények és a 
központilag kiadott egységes, kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredménye, vagy c) a tanulmányi eredmények, 
a központilag kiadott egységes, kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye alapján 
(2008).

13 A jelen elemzés keretein belül csak az általános iskolára vonatkozó szabályozási változásokat elemezzük, a középfokra vonatkozókat csak 
érintőlegesen.
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igényével függ össze, illetve a kompetenciák megerősítését célozza, s végső soron a tanulói 

eredményességhez, az élethosszig tartó tanulás megalapozásához járul hozzá (szöveges ér-

tékelés, évismétlés, 5–6. évfolyam átszervezése). A vizsgálat elsősorban az eredményesség 

kérdéskörére igyekezett fókuszálni, figyelve ugyanakkor az esélykülönbségek kiegyenlítésére 

és a két kérdéskör esetleges megvalósulásbeli különbségeire is. A kiemelt jogszabályok a 

vizsgált időszakon belül különböző időpontokban léptek életbe, és némileg különböző oktatá-

si szinteket, illetve szereplőket érintettek. Az általános iskolai beiskolázás jelentős részben az 

önkormányzatokat, kisebb részben az intézményvezetést érintette, a többi változás inkább az 

intézményi szintet: ezen belül iskolavezetői döntést feltételezett, illetve a pedagógusok gyakor-

latát befolyásolta. A kiválasztott jogszabályi változások más szempontokból sem egyneműek, 

ezáltal implementációs útjuk is eltérő lehet. Van, ami elsősorban (át)szervezési kérdést jelent, 

és van, ami pedagógiai és szemléleti változásokkal is jár. Van, amelyik inkább intézményi szin-

tű változást feltételez, s kevésbé érinti közvetlenül az osztálytermi munkát (pl. beiskolázással 

összefüggő szabályozás), és van, ami komoly és közvetlen változást feltételez a tanítási és 

tanulási folyamatban (pl. az évismétlés korlátozása, az integráció gyakorlata, az 5–6. évfolyam 

nem szakrendszerű átalakítása). Van, amelyik komplexebb megoldásokat feltételez (pl. 5–6. 

évfolyam), van, amelyik elvileg egyszerűbben megvalósítható (pl. szöveges értékelés). Végső 

soron azonban – közvetve vagy közvetlenül – valamennyi érinti az osztálytermi szintet és a pe-

dagógusok munkáját általában is. A változások többneműsége kutatásunkban azt a lehetősé-

get rejtette magában, hogy összehasonlíthatóvá váltak a különböző beavatkozási területek a 

megvalósítás tekintetében. A vizsgálat szempontjából legfontosabb kérdést, az egyes szereplők 

érintettségét az alábbiakban tekintjük át (lásd 2. táblázat).

Beiskolázás

A fenntartó közvetíti az elvárásokat az intézmények felé, és helyi szinten kezeli a beiskolázás 

kérdését. Ennek keretében a helyi szabályozási lehetőségekkel él, ehhez konzultálhat a helyi 

szereplőkkel. Gondoskodik az irányítási dokumentumok átdolgozásáról. Az iskolavezető végre-

hajtja a fenntartói szabályozásból fakadó feladatokat, gondoskodik az intézményi szintű irányítási 

dokumentumok átdolgozásáról. A pedagógus mozgástere e kérdésben kicsi: tudomásul veszi 

a változást, és alkalmazkodik a következményeihez. A szülő, ha nem elégedett a változással, 

más utat, másik iskolát keres.

SNI-/HHH-integráció

A fenntartó közvetíti az elvárásokat az intézmények felé, helyi szinten kezeli az SNI- és a HHH-in-

tegráció kérdését, helyi szabályozási lehetőségekkel él, gondoskodik a szükséges szakmai 

segítőkről, utazó gyógypedagógiai hálózatról. Gondoskodik az irányítási dokumentumok át-

dolgozásáról. Az iskolavezető elfogadja a fenntartói döntésekből az intézményre háruló követ-
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kezményeket, gondoskodik az irányítási dokumentumok átdolgozásáról, és az intézményen 

belül megteremti az SNI/HHH tanulók ellátásának feltételeit. A pedagógusok tudomásul veszik 

a változást, amely már közvetlenül befolyásolja a munkájukat, ezért nemritkán tartanak a meg-

valósulásától, de törekednek a saját részükről felkészülni rá. Ehhez a szakmai segítőkkel való 

folyamatos együttműködésre is szükségük van. A szülők közvetlenül csak saját gyermek ese-

tében érintettek.

Az évismétlés korlátozása

Az évismétlés kérdései az intézmény hatáskörén belül dőlnek el, a fenntartónak ebben nincs 

közvetlen feladata, legfeljebb a változások ellenőrzése, de a maga eszközeivel támogathatja akár 

a jó megoldások alkalmazását (pl. jó megoldások keresése és közvetítése, célzott támogatás 

stb.). Az iskolavezető gondoskodik az intézményi szintű irányítási dokumentumok átdolgozásáról, 

és kialakítja a megvalósítás kereteit. A pedagógusok tudomásul veszik a változást, igyekeznek 

felkészülni a megvalósításra. A szülők többnyire inkább örülnek a beleszólási lehetőségnek.

Szöveges értékelés

Az előzőhöz hasonlóan a fenntartónak a szöveges értékelés bevezetésében sincs közvetlen 

feladata, így legfeljebb ellenőrzi a végrehajtást, illetve esetleg segítheti a folyamatokat a maga 

eszközeivel. Az iskolavezető gondoskodik az irányítási dokumentumok átdolgozásáról, de a 

végrehajtást már jellemzően a pedagógusokra bízza. A pedagógusok tudomásul veszik a vál-

tozást, és igyekeznek kialakítani annak konkrét eszközeit, útjait. Ez a feladat sok munkát igényel 

tőlük, sőt, szemléletváltást is feltételez, ehhez együttműködések vagy külön felkészülés, utána-

járás is szükséges. A szülők tudomásul veszik a számukra szokatlan változást, inkább értetlen, 

mint ellenséges attitűddel, de gyakran már ennyi is elegendő ahhoz, hogy az intézmények szülői 

ellenállásra hivatkozzanak.

5–6. évfolyam

Az 5–6. évfolyam nem szakrendszerű átalakításában sincs a fenntartónak közvetlen feladata, 

csak tudomásul veszi a változást, de a maga eszközeivel (pl. továbbképzések szervezésével, 

intézmények közti tapasztalatcsere és együttműködési formák kialakításának ösztönzésével) 

támogathatja a megvalósítás folyamatát. Az iskolavezetés feladata az órakeret meghatározása 

és a tantárgyak és pedagógusok közti elosztása, valamint a megvalósítás egyéb kereteinek, 

struktúrájának kialakítása. A pedagógusokra a feladat sok és komoly munkát ró, a jó végrehajtás 

pedagógiai szemléletváltást feltételez a részükről. A megvalósításhoz külön felkészülésre és 

együttműködések kialakítására is szükségük van. A szülők számára szokatlan a változás, nem 

feltétlenül értik a lényegét, de közvetlenül nem érinti őket.
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2. táblázat. Az egyes szereplők érintettsége a vizsgált változásokban

Beiskolázás SNI/HHH
Évismétlés 
korlátozása

Szöveges  
értékelés

Nem  
szakrendszerű

Fenntartó Közvetíti az el-
várásokat és helyi 
szabályt alkot.

Közvetíti az el-
várásokat és helyi 
szabályt alkot. Bizto-
sítja a hátteret (utazó 
szakember).

Legfeljebb ellenőrzi 
a végrehajtást.

Legfeljebb ellenőrzi 
a végrehajtást.

Legfeljebb ellenőrzi 
a végrehajtást.

Iskolavezetés Szabályt végrehajt, 
tárgyal a kiskaput 
keresőkkel.

Szabályt végrehajt. Végrehajtatja a fel-
adatot.

Csak végrehajtatja a 
feladatot.

Elosztja az óra-
számot, kialakítja a 
struktúrát.

Pedagógus Tudomásul veszi a 
változásokat.

SNI diákkal eszköz-
telen. Magas HHH 
esetén szintén esz-
köztelen.

Ellenérzéssel, de 
végrehajtatja a 
feladatot. A jó 
végrehajtás pedagó-
giai szemléletváltást 
feltételez.

Jó végrehajtása 
gyökeres pedagó-
giai szemléletváltást 
feltételez.

Jó végrehajtása 
gyökeres pedagó-
giai szemléletváltást 
feltételez. Veszély-
forrást is jelenthet.

Szülők Esetleges érdek-
sérelem esetén 
kiskaput keres.

Csak akkor tekinti 
magát érintettnek, 
ha a gyereke osz-
tályába kerül ilyen 
diák.

Érintettség esetén 
örül neki.

Szokatlan a számára, 
értetlenül fogadja.

Szokatlan a számára, 
értetlenül fogadja.

Forrás: Bognár Mária lektori javaslata nyomán.
Megjegyzés: Az árnyékolás a feladat nehézségét érzékelteti a megvalósításban érintettek számára.

KUTATÁSI ELŐFELTEVÉSEK, KÉRDÉSEK ÉS MÓDSZEREK

Az implementációs folyamatokkal helyi és intézményi szinten is foglalkozó korlátozott számú 

kutatás eddigi áttekintése nyomán úgy láttuk, a mi esetünkben is a helyi és az intézményi néző-

pont és ezen belül néhány szempont kiemelése lehet termékeny: a kontextus és az ezzel össze-

függő (helyi) adottságok, az irányítási megoldások, az egyes irányítási szintek egymáshoz való 

kapcsolódása és szerepe a megvalósítási folyamatokban, az egyes szereplők értelmezései és 

érdekviszonyai, valamint az együttműködési és kommunikációs folyamatok közelebbi elemzése. 

A kutatás arra a feltételezésre épül, hogy nagy lehet a jelentősége a felülről indított változások 

esetén a helyi és intézményi vezetésnek, az egyes szintek közötti kapcsolatok szorosságának, 

ahogy a helyi és intézményi környezetnek, adottságoknak is. Feltételeztük, hogy azonos intézke-

dés másként érinti az egyes intézményeket, amelyek ennek következtében feltehetően különböző 

megoldásokkal élnek és különböző esélyekkel tudják megvalósítani a központi elképzeléseket. 

A különböző önkormányzati és intézményi válaszok megismeréséhez ezért különböző helyszí-

neken kíséreltük meg nyomon követni a központi intézkedések megvalósulását. A kutatás során 

azt feltételeztük, hogy az egyes szereplők a maguk módján jelentős részben hozzájárulnak a 

megvalósulási esélyekhez.
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A kutatás kérdései az alábbiak voltak:

•  Mi jellemzi az egyes központi intézkedések megvalósulási folyamatait a be-

iskolázási és továbbhaladási folyamatokhoz kapcsolódó kérdésekben, helyi és 

intézményi szinteken, különböző kontextusokban? Milyen különbségek figyel-

hetőek meg a helyi és intézményi alkalmazkodásban és megoldásokban?

•  Hogyan járulnak hozzá az egyes helyi és intézményi szintű szereplők, az ön-

kormányzatok, illetve kiemelten az iskolavezetők és a pedagógusok a központi 

intézkedések megvalósulásához?

A kutatást két lépésben végeztük. Első lépésben a kiválasztott önkormányzatok irányítási 

dokumentumainak elemzésére került sor. Itt azt vizsgáltuk, hogy hogyan kerülnek bele az irányí-

tási anyagokba a jogszabályi változások, vannak-e jelentős különbségek irányítási szintek vagy 

vizsgálati helyszínek között e tekintetben. A második lépésben esettanulmányokat készítettünk 

a vizsgálatba került önkormányzatok és intézmények megvalósítási gyakorlatainak feltárására. 

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a jogszabályban megfogalmazott s az irányítási dokumentu-

mokban megjelenített feladatok hogyan kerülnek át a gyakorlatba, milyen tényezők játszanak 

szerepet ebben a folyamatban, s hogy vannak-e jelentős különbségek a vizsgálati helyszínek 

között e tekintetben.

A módszertani megfontolások, illetve a többféle módszer kiválasztásakor jelentős mérték-

ben építettünk a szakirodalomban alkalmazott megoldásokra. A vizsgálati helyszínek helyzetének 

és a változások megismerésének érdekében statisztikai adatgyűjtést és elemzéseket végeztünk. 

A konkrét változási folyamatok megismerése céljából alapvetően kvalitatív módszerekre építet-

tünk. A változások megvalósításának első lépését jelentő dokumentumok átdolgozásának mér-

tékét, módját dokumentumelemzés segítségével igyekeztünk feltárni. A megvalósítás további 

folyamatait esettanulmányok segítségével követtük, ezek készítésekor dokumentumelemzésre, 

interjúk készítésére és óramegfigyelésekre került sor. A feldolgozás folyamán igyekeztünk kiak-

názni a többoldalú összehasonlítási lehetőségeket.

VIZSGÁLATI TEREPEK

A VIZSGÁLAT HELYSZÍNEI

Különböző földrajzi és intézményi helyszíneket kerestünk fel kutatásunk vizsgálati terepeinek 

kiválasztásakor. A helyszínek kiválasztásakor arra törekedtünk, hogy sok tekintetben tipikus-

nak mondható, de egymástól mégis markánsan eltérő adottságokkal rendelkező körzetekről 

gyűjtsünk a vizsgálat kérdéseivel kapcsolatos tapasztalatokat. Az utóbbi szempont érdekében 

olyan körzeteket kerestünk, amelyek méretükben is eltérnek egymástól, és tanulói összetétel 

tekintetében is különböznek: az országos átlagnál kevéssel jobb, illetve valamivel rosszabb muta-

tókkal jellemezhetőek. A kutatásba végül két térség három helyszínének általános iskoláit, illetve 

az intézmények fenntartóinak körét vontuk be. A vizsgált térségek egyike egy fővárosi kerület, 
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a másik helyszín egy kisváros, a harmadik egy, a kisvároshoz közel eső község volt. A vizsgálat 

adatfelvétele 2010 tavaszán (április–májusban) zajlott, elemzésünk elsősorban az ekkor gyűjtött 

információkra tudott támaszkodni, további feltáró, követő munkákra nem volt módunk. Az aláb-

biakban a vizsgálati helyszíneket mutatjuk be röviden, ezt követően rátérünk esettanulmányaink 

szereplőire, az önkormányzatokra és intézményekre.

A fővárosi kerület

Tágabb környezet, társadalmi-gazdasági sajátosságok

Az egykori peremkerület, nevezzük Paladombnak, Budapest egyik nagy múltú, sok társadal-

mi-gazdasági problémával küzdő, mára belsőbbé vált kerülete. A külvárosias jelleggel együtt 

egymás mellett találjuk a panelrengeteget, a vadonatúj lakóparkokat és a régebbi múltat idéző 

központi teret. A kerület egyik jellegzetessége, hogy a lakosság nagy százaléka él lakótelepeken. 

Egy, a 2001-es népszámlálás alapján készült elemzés szerint a kerület három részében 55%, 

egyes részein 90% volt a lakótelepi népesség.14 A kerületnek közismerten több hátrányos hely-

zetű körzete van. Az abból adódó kettősség, hogy egymás mellett laknak a szegényebb társa-

dalmi-gazdasági helyzetben élők (lakótelepek világa) és a feltehetően jobb helyzetűek, érezhető 

feszültséget jelent az oktatási rendszerben (Kasza 2010).

Demográfiai szempontból a kerület életében két lényeges időszak volt: 1990–2005 között 

fogyatkozott a népességszám, majd 2005 után a tapasztalatok és előrejelzések szerint stag-

nált, illetve szerényen emelkedett. Az 1997 és 2007 közötti tíz évben közel 10%-kal csökkent a 

kerület népessége, de az elmúlt években kedvező változások indultak el a városrehabilitáció 

hatására. A kerület népességének folyamatos, az országos tendenciáknál valamivel nagyobb 

mértékű csökkenése megállt. Sőt, pár éve a lakónépesség száma még növekedésnek is indult, 

aminek oka, hogy az új lakóparkok építésével jelentős számban érkeztek új lakók a kerületbe.

Intézményhálózat, intézményfenntartás

A demográfiai változások hatása pár éve már a helyi oktatási rendszer életében is érezhetően 

megjelent. Az óvodáskorúak számának növekedése szükségessé tette új óvodai csoportok lét-

rehozását. Míg 2007-ben 2569, addig 2008-ban 2639 férőhellyel rendelkeztek a kerület óvodái. 

Ezzel párhuzamosan, kicsit talán később, már az általános iskolákban is megjelent a népesség-

növekedés hatása. Az önkormányzat munkatársai szerint a növekedés már egy-két általános 

iskolánál is érezhető.

Az elmúlt évtizedben több változáson ment keresztül a kerület intézményhálózata. Az 

iskolamegszüntetések, összevonások több hullámban történtek, összesen 12 intézményt érin-

tettek valamilyen módon 2003 és 2010 között. Az iskola-összevonások, -bezárások fő oka a 

gyermeklétszám csökkenése volt.

14 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/terstat/2006/01/wlakatos.pdf.
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A vizsgálat idején a helyi önkormányzat 18 óvodának, 12 általános iskolának,15 egy közép-

iskolának, illetve egy nevelési tanácsadó és pedagógiai szolgáltató központnak volt a fenntartója, 

a Felnőttek Általános Iskolája, illetve a Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény mellett. 

Nem önkormányzati fenntartásban hat általános iskolai profillal is rendelkező intézmény működik, 

az intézmények harmada. A kerület szinte valamennyi önkormányzati intézményében található 

valamilyen emelt szintű program. A kerület középfokú intézményhálózata széles programkínálatot 

biztosít, önkormányzati fenntartásban csak egy intézmény, a helyi patinás gimnázium működik.

A fővárosi kerületben a helyzet az országos átlagnál a legtöbb esetben valamivel ked-

vezőbb képet mutat. 2004 és 2008 között az általános iskolai tanulói létszám a kerületben 615 

fővel lett kevesebb, ez 11%-os létszámcsökkenést jelent, ami az országos aránynak felel meg. 

A tanulói összetétel a fővárosi kerületben az országos átlagnál kedvezőbb: az önkormányzati 

iskolákban a sajátos nevelési igényű, a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyer-

mekek aránya az országos átlag alatt van. Az SNI tanulók aránya 3,8%, a HH gyermekek aránya 

19,5%, míg a HHH gyermekek aránya 3,2% volt a 2008/2009. évi statisztika szerint. A tanulási 

nehézségekkel küzdő gyermekek aránya 7,0% volt az önkormányzati fenntartású intézmények-

ben (Kasza 2010). Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek viszonylag kevés volt a kerületben 

2008/2009-ben, számuk 3% alatti, ami a budapesti arányszámmal megegyezik, viszont jóval a 

Pest megyei és az országos arány alatt van. A település halmozottan hátrányos helyzetű tanu-

lóinak aránya és az iskolák HHH diákjainak aránya között tehát mindenhol bőven 25% alatti az 

eltérés (lásd Melléklet M2. táblázat).

A kisváros

Tágabb környezet, társadalmi-gazdasági sajátosságok

A kisváros az Észak-alföldi régióban, a megye északnyugati részén terül el. Az alig több mint 

27 000 lakosú város a megyeközpont után a megye legnagyobb városa, egyben a kistérség 

központja. Nagyványodot a környező községek északról és északkeletről ölelik körül. A kistérség 

többi 17 települése közül csak három község lélekszáma haladja meg az ötezer főt. A kisvároson 

kívül még két további város van a kistérségben: az egyik nyolcezer lakosú, a másik közel tízezer 

lakosú. A kisvárosban az 1950-es évekig a mezőgazdaság volt domináns, majd az 50-es évek 

közepétől létrejöttek az ipari üzemek. Idővel Nagyványod lett a kistérség legnagyobb foglalkoz-

tatója. A mezőgazdaság szerepe lecsökkent, a korábbi nagyüzemek közül mára csak három 

maradt meg. A privatizáció során az üzemek magánkézbe kerülésével és az egyik helyi gépgyár 

életben maradásával a helybélieknek lehetőségük nyílt kisvállalkozói beszállítói kör kialakítására, 

amely működőképesnek bizonyult, és megerősödött az azt követő években.

A kisváros munkanélküliségi mutatói mind az országos, mind a megyei értékekhez ké-

pest jóval alacsonyabbak (2009-ben a népesség 3,8%-a, az aktív korú népesség 6,4%-a, míg 

15 A 2008/2009-es tanévben Paladombon 666 gyereket írattak be első osztályba.
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2008-ban az országos arány a népességen belül 7,4%, ugyanez a megyében 8,46% volt), azon-

ban a népességszám csökkenése mellett a munkanélküliek száma és aránya is – néhány év 

kivételével – növekvő tendenciát mutat 2000 óta.

A város integrált városfejlesztési stratégiája szerint a városhoz 18 külterületi körzet tartozik, 

melynek népességszáma 2001-ben 1773 fő volt, ez 2008 májusára 2177 főre nőtt. A város lakott 

külterületei közé tartozik a Zagyvatelep, amely a városvezetés és a lakosság szerint mielőbbi 

megoldásért kiált. A Zagyvatelep 431,5 hektáros területén 2003-ban hivatalosan 310 bejelen-

tett lakos volt, míg 2008-ban a város népesség-nyilvántartása szerint már 523 fő volt ugyanide 

bejelentkezve, s a beköltözők között nagyobb számban jelentek meg alacsonyabb társadalmi 

státusú családok, 2008-ban az életvitelszerűen ott élő lakosok kb. 28%-a volt roma származású. 

A területen nincsenek oktatási intézmények, az itt élő gyerekek Nagyványodba járnak iskolába, 

többségük inkább a közelebb eső 2. sz. Általános Iskolába. A város lakosságszáma csökkenő 

tendenciát mutat ugyan, a természetes szaporodás, a születések száma stagnál, ugyanakkor 

jellemző a betelepülők növekvő száma. Városi szinten becslések szerint 8–10% a roma szár-

mazásúak aránya (Vég 2010a).

Intézményhálózat, intézményfenntartás, tanulói összetétel

A stagnáló születésszám és a csökkenő tanulói összlétszám mellett az általános iskolai tanulók 

körében folyamatosan emelkedik a környező településekről bejáró tanulók aránya. Míg 2000-ben 

városi szinten 21,2%-ot tett ki a bejárók aránya – 8,6%-ot az önkormányzati, és 12,6%-ot a nem 

önkormányzati intézményeknél –, addig 2007-ben 25,6%-ot: 15,8%-ot az önkormányzati, és 

19,6%-ot a nem önkormányzati intézményeknél.16 A bejárók jelentős száma nagyban hozzájárul 

a kisváros iskolahálózatának komolyabb változás nélküli fennmaradásához.

A kisvárosban a közoktatás területén 12 intézmény működik, 2 óvoda, 4 általános iskola, 

4 középfokú iskola és 2 alapfokú művészeti iskola. A szakszolgálati feladatokat szintén két, nem 

helyi önkormányzati fenntartó által működtetett egységes pedagógiai szakszolgálati intézmény 

látja el. A kisváros sajátosságai közé tartozik, hogy igen jelentős a nem önkormányzati fenntar-

tású intézmények aránya: a fentiek közül egy óvoda, két általános iskola (közülük egy általános 

iskola és gimnázium), egy középfokú intézmény és egy művészetoktatási intézmény működik 

egyházi vagy alapítványi fenntartásban. Az általános iskolák különböző mértékben és különböző 

csoportok irányában bár, de komoly vonzerőt jelentenek a környékbeli települések jobb helyzetű 

lakói számára. A négy kisvárosi általános iskola együtt szívja el a környékbeli falvak nem hátrá-

nyos helyzetű gyerekeit. Ugyanakkor jelentős belső különbségeket is eredményeznek a helyi 

hálózatban az állami és a nem állami fenntartású intézmények. A nem önkormányzati fenntartású 

általános iskolák hivatalos nyilatkozatban vállalták ugyan az önkormányzati feladatellátásban való 

részvételt, számukra azonban nincs kötelező beiskolázási körzet, így beiskolázási és osztály-

szervezési gyakorlatuk is eltérő az önkormányzati iskolákéitól.

16 Intézkedési terv, 2008.
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A középfokú iskolák működtetését a helyi önkormányzat saját fenntartásban oldja meg 

az értelmiségi és egyéb munkavállalói utánpótlás kézbentartása és az intézmények kedvezőbb 

finanszírozása érdekében. A középfokú intézmények fenntartásának költségei az országos átlag 

alattiak, de kedvezőbbek, mint megyei fenntartásban lennének.17

A kisvárosban az általános iskolai tanulólétszámban 7,5%-os csökkenés volt tapasztal-

ható 2004 és 2008 között, ami szerényebb a megyei és az országos arányoknál (10%). A tanulók 

száma a négy nagyványodi általános iskolából háromban csökkent, és egy iskolában növekedett. 

A tanulólétszám csökkenését a bejárók száma mérsékelte: az ő arányuk átlagosan 16–19%-át 

tette ki az összlétszámnak, ami meghaladta az országosan és a kistérségben tapasztalható átla-

got; a két vizsgált időpont közt 4%-kal növekedett, az országos növekedési aránynál erősebben. 

A tanulói összetétel a kisvárosban kedvezőtlenebb a fővárosi kerület adatainál: sajátos nevelési 

igényű volt a 2004/2005-ös tanévben a nagyványodi általános iskolások nem egészen 4%-a, 

ami alacsonyabb a kistérségi és a megyei aránynál, de 1%-kal magasabb az országos átlagnál. 

2008-ban legmagasabb arányban a Bánáti Általános Iskolába jártak SNI gyerekek (13%). A má-

sik három iskolában a tanulók kb. 5%-a részesült sajátos nevelésben. A nagyványodi általános 

iskolákban tehát mindenhol jelen van az integráció, azonban jelentősen eltérő mértékben. A 2004 

és 2008 között az SNI gyerekek aránya 3,6%-ról 7,8%-ra nőtt. A halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók 2004/2005-ben a tanulók közel 19%-át tették ki a városban; 2008-ban az egyházi két 

tannyelvű Katolikus Általános Iskolában voltak a legtöbben (közel 36%).

A község

Tágabb környezet, társadalmi-gazdasági sajátosságok

Harmadik vizsgálati helyszínünk a kisváros térségében található 1500 fős község volt. A kisvárosi 

kistérség mutatói sok tekintetben kedvezőtlenebb képet mutatnak az országos átlagnál, kistérségi 

viszonylatban azonban a község helyzete kedvezőnek mondható: nem drámai a népesség-

csökkenés, nincs jelentős számú hátrányos helyzetű, roma lakosság a településen (kb. 15–16%), 

munkalehetőség, ha helyben nem is, de a közelben adódik. Kisványodban a polgármester és 

a tagintézmény-vezető egybehangzó véleménye, hogy az iskola létfontosságú szerepet tölt be 

a település életben maradásában. Szerencsésnek tartják, hogy jellemzően nem viszik innen a 

gyerekeket más iskolába, sőt, még bejáró tanulók is vannak, viszont az általános demográfiai 

tendenciák miatt a távoli jövőben veszélyben lehet az iskola és a település is.

Intézményhálózat, intézményfenntartás és tanulói összetétel

A kisváros kistérségének sajátossága a társulások viszonylag nagyszámú működése. A vizsgá-

lat idején két társulás működött a kistérségben, az egyik a Térségi Egységes Óvoda-Bölcsőde, 

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – rövid nevén Térségi Közoktatási 

17 Intézkedési terv, 2008.
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Intézmény, a másik pedig a két települést átfogó Közoktatási Intézményfenntartó Társulás. A 

község általános iskolája néhány éve a Térségi Többcélú Társulás fenntartásába került.

A Térségi Többcélú Társulás 2008. szeptember 29-én fogadta el a Térségi Közoktatási 

Intézmény alapító okiratát. Működési területe nyolc kistérségi település közigazgatási területére 

terjed ki (nyolcak). A Nagyványodot körbeölelő nyolcak irracionális szerkezetét nemcsak a nagy 

távolságok és a falvak közötti város közbeékelődése, hanem több falunak a cigány tanulókkal 

szembeni elzárkózása is nehezíti.

A közös igazgatású közoktatási intézmény valamennyi településen helyben biztosítja az 

óvodai nevelést és az általános iskolai oktatást-nevelést. Részt vesz az integrációs képesség-

kibontakoztató és óvodai fejlesztő programban, az egyik tagiskolája integrációs bázisiskola lett.

A VIZSGÁLAT SZEREPLŐI

A helyi oktatáspolitika szereplői körébe soroltuk az önkormányzat intézményeit, az önkormányzat 

oktatási és kulturális bizottságát és a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztá-

lyát, ezeken felül az érintett helyi iskolák és a szakszolgálatért és szakmai szolgáltatásokért felelős 

intézmények tekinthetőek még ide tartozóknak. Mindazonáltal ide tartozhat minden más, például 

társadalmi, kisebbségi szervezet vagy gazdasági, politikai szervezet is, amely valamilyen módon 

tudatos alakítója a helyi oktatási folyamatoknak. Kiemelten csak a két önkormányzatot, illetve 

az intézményeket vizsgáltuk, más szereplő megjelenése a kérdések függvényében fordul elő.

Az önkormányzatok

Fővárosi kerületi önkormányzat és helyi oktatáspolitika

Önkormányzat. A helyi szintű oktatáspolitika legfontosabb önkormányzati szereplői az Oktatá-

si és Közművelődési Főosztály, az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint ezek szakmai és 

szakszolgálati intézményei és maguk az intézmények, melyek közül jelenleg csak az általános 

iskolákkal foglalkozunk. Az Oktatási és Kulturális Bizottság (OKB) a képviselőtestület egyik szerve, 

a kerület oktatási és kulturális döntéseinek meghozatalában rendelkezik kiemelt szereppel. Az 

OKB-nek 2010 tavaszán 11 tagja volt: 3 a Fidesz-KDNP képviselője, 3 az MSZP-é, 5 pedig külső 

tag. Fontos momentum, hogy a jelenlegi polgármester sok éven keresztül az oktatási főosztály 

vezetője volt, ami erősen oktatásbarát helyi környezetet eredményezett a vizsgált időszakban. A 

Polgármesteri Hivatalon belül működik 8 munkatárssal az Oktatási és Közművelődési Főosztály 

(OKF). Az OKB elnöke szerint a bizottság és a főosztály között jó az együttműködés. Helyi szinten 

az oktatási intézmények segítésében nagy szerepet vállal a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 

Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltató intézményegysége.

Megközelítésünkben a helyi oktatáspolitika fontos szereplői az intézmények is. A kerü-

letben működnek olyan fórumok, amelyekkel az önkormányzat vezetői, munkatársai folyamato-

san tartanak megbeszéléseket, egyeztetéseket. Ilyen az iskolavezetők, illetve az óvodavezetők 
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munkaközössége. Véleményüket meghatározott kérdésekben meghallgatják és beépítik a helyi 

döntések előkészítésébe. Példaként említhető az iskolakörzetek kialakítása, amely az első pil-

lanattól kezdve az iskolavezetőkkel közösen történik.

A fővárosban a legfontosabb kihívásokat az elmúlt másfél évtizedben a demográfiai 

csökkenés, illetve a szakmai fejlesztési lehetőségek kiaknázása jelentette. Az elmúlt másfél 

évtizedben az erős demográfiai csökkenés következtében több változáson ment keresztül a 

kerület intézményhálózata: az említett iskolamegszüntetéseknek, összevonásoknak több peda-

gógus-álláshely megszüntetése,18 pedagógusok foglalkoztatottsági státusának megváltoztatása19 

és sok technikai dolgozó állásának megszűnése volt a velejárója. Az iskolai épületek egy részét 

az önkormányzat bérbe adta, eladta, vagy más kerületi intézményeket helyezett el bennük.

Az ország uniós csatlakozása nyomán a 2000-es években meginduló fejlesztési 

programokba a kerület 2006-ban kapcsolódott be, s ennek folytatásaképpen jelenleg több 

TÁMOP-programban folyik komoly munka, részben a kompetencia alapú oktatás elterjesztését 

segítő programok, részben a tehetséggondozást, az SNI-integrációt segítő programok területén. 

A TÁMOP-programokban való részvétel a szakmai fejlődési lehetőség mellett komoly finanszíro-

zási forrásbevonást is jelent a kerület és az intézmények számára (Kasza 2010).

A kisvárosi önkormányzat és helyi oktatáspolitika

Az Oktatási, Közművelődési és Sportiroda feladata a tankötelezettség biztosítása. Az iroda 

részt vesz továbbá közművelődési rendezvények szervezésében, koordinálásában, a lakosság 

közművelődési és kulturális igényeinek kielégítésében. Szervezi és koordinálja a városi diák- és 

szabadidősportot, sportolási lehetőséget és alkalmakat teremt a lakosság számára. Az iroda 

hatáskörébe tartozik az oktatás is, itt 3 fő – egy oktatási, egy közművelődési és egy sportszak-

ember – látja el a saját területével kapcsolatos feladatokat. Az oktatási bizottság jelenleg 5 főből 

áll (a szabályozás szerint a bizottságban a képviselők arányának mindig magasabbnak kell lennie 

a külsősökénél), ebből jelenleg 1 fő külsős munkatárs.

Az intézmények. A kapcsolattartás a nem önkormányzati nevelési-oktatási intézményekkel 

is rendszeres, de állandó egyeztetési fórum vagy területi szinten szerveződő munkaközösségek 

nincsenek. Helyzetükről az önkormányzat az adott év munkatervének megfelelően tájékozódik.20 

A nem önkormányzati iskolákkal való kapcsolat lazább, rájuk nem tud az önkormányzat saját 

eszközeivel jelentős hatást gyakorolni.

A szakszolgálatot és a szakmai szolgáltatást a kisvárosban és a kistérségben a Térségi 

Egységes Pedagógiai Szolgálat látja el, ami a kistérségi társulás fenntartásában működik. Ma-

gánfenntartásban működik a logopédiai szakszolgálat, valamint egy alapítványi óvoda, fejlesztő 

iskola keretében egységes pedagógiai szakszolgálat is elérhető.

18 73 álláshely szűnt meg két helyi iskola bezárásával.
19 Pl. egy iskola egyházi kézbe kerülésével 21,2 álláshely került el az önkormányzattól.
20 Intézkedési terv, 2008.
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A vizsgált időszakban a legfontosabb oktatáspolitikai kihívásokat a demográfiai csök-

kenés, az iskolánként eltérő tanulói összetétel, a hátrányos helyzetű tanulók különböző aránya 

jelentette. Igen fontos célt jelentett az önkormányzat számára a középfokú intézményhálózat 

megőrzésére való törekvés. Az önkormányzat a TÁMOP-pályázatok útján igyekszik a kisváros 

távlati oktatási kihívásaival megbirkózni (Vég 2010a).

A kistérségi iskolafenntartás

A községi Általános Iskola a 2008-ban megalakult Térségi Közoktatási Intézmény (TKI) tagintézmé-

nyeként működik. A nyolc település iskoláit és óvodáit magába foglaló kistérségi ernyőszervezet 

fenntartója a 18 település összefogásaként létrejött, nagyványodi székhelyű Térségi Többcélú 

Társulás (TTT), mindazonáltal a tagiskola továbbra is függ a helyi (kisványodi) önkormányzattól. 

A Térségi Társulási Tanács, amely a 18 település polgármestereiből áll, úgy működik, mint egy 

önkormányzat. Így hivatalosan kikerültek ugyan az iskolák a helyi önkormányzatok fenntartásá-

ból, de gyakorlatilag még mindig a polgármesterek kezében van a döntés. A Társulási Tanács 

hozza meg a térség oktatási kérdéseivel kapcsolatos döntéseket. A 18 polgármester dönt a 

nyolc települést magába foglaló TKI sorsáról is. Az oktatással kapcsolatos munkát az Oktatási 

Munkacsoport segíti. Az adminisztratív irányítás a közvetlenül az elnök hatásköre alá tartozó 

Titkárság kezében van, amelyen belül létezik egy oktatási referensi poszt is. A TTT Tanácsában 

döntenek például az intézményátszervezésekről, a létszámokról, a költségvetésről, hozzájuk 

tartozik az állami normatívával való elszámolás, a fenntartói pályázatok benyújtása21 stb. A TKI 

szakmai beleszólása abban nyilvánul meg, hogy el kell látnia a TTT társulási megállapodásában 

meghatározott szakmai feladatokat, mint például közös tanulmányi versenyek, a szakos ellátott-

ság növelése, a térség értékeinek a megőrzése, a helyi hagyományok ápolása, a helyi öntudat 

erősítése, egymás településeinek a megismerése stb.

A nyolc község oktatási intézményeinek összefogása elsősorban gazdasági kényszer volt, 

az önkormányzatok az iskola-fenntartási nehézségeik miatt kényszerültek a társulásba, amely 

ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy szakmai vonalon is profitáljanak belőle az intézmények. 

Elsősorban a szakos ellátottság megoldásának eszközét látják benne. A szakmai együttműkö-

désről a vélemények már megoszlottak, sokak szerint a társulás mérete és földrajzi adottságai 

miatt szakmailag megalapozott együttműködésre nincs reális esély (Ceglédi–Pusztai 2010).

Az intézmények

A különböző intézményi kontextusok elemzési lehetősége érdekében az egyes vizsgálati hely-

színeken két-két, különböző helyzettel és adottságokkal rendelkező iskolát választottunk a vizs-

gálat konkrét helyszínéül. A fővárosi kerület és a kisváros esetében így két-két, az adott körzeten 

belül eltérő helyzetű iskolát kerestünk fel, egy jobb (A iskola) és egy rosszabb tanulói összetétellel 

21 Ez úgy zajlik, hogy a pályázatokat a TKI-nek kell elkészítenie, de a fenntartó, azaz a TTT nyújtja be, és ő is számol el velük.
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jellemezhető intézményt (B iskola). Az egy településen működő iskolák közt más tekintetben 

is voltak megfigyelhető különbségek: eltértek például a tanulói létszám és létszámváltozás, az 

oktatási program kínálata tekintetében (pl. emelt szintű programok, tagozat), gyakran földrajzi 

helyzet tekintetében is (periférikus vagy központi). A kiválasztáskor nem tudtuk ugyan figyelembe 

venni, de az iskolák természetesen eltértek a vezetői modellek, vezetői stílus tekintetében is (pl. 

menedzser vagy leader típusú vezető). A községben csak egy intézmény működött, fenntartója 

nem a település önkormányzata volt, hanem a fent említett többcélú kistérségi társulás.

A fővárosi iskolák

A iskola. A Szent Irma Általános Iskola a fővárosi kerület legpatinásabb, 120 éves intézménye, a 

kerület központjában helyezkedik el. Régóta a kerület elitiskolájának számít, ezt a státusát a mai 

napig sikerült megőriznie – ha manapság már nem is egyedüliként. Régi hagyomány az iskola 

tagozatos profilja is: ének-zene tagozata az 50-es évek óta működik, a testnevelés tagozatot a 

80-as években indították. Néhány évvel a vizsgálatot megelőzően összevonták a kerület egy másik 

igen népszerű, szintén a központban elhelyezkedő kisebb iskolájával, az összevonást követően 

került a jelenlegi igazgató is az iskola élére. Jelenleg három párhuzamos osztállyal működik, a 

két tagozatos osztály mellett egy normál osztályt is indítanak. Az iskola a 660 körüli tanulóval a 

kerületben nagynak számít, tanulóinak jelentős része kedvező társadalmi összetételű. A tanulók 

egyötöde (22%) hátrányos helyzetű, SNI tanuló nincs, de néhány migráns tanuló igen. Az iskola 

59 pedagógust foglalkoztat. Kollégái megítélése szerint az új igazgató jól menedzseli az iskolát. 

A tantestület és feltehetőleg a szervezeti kultúra már erősebben megsínylette az összevonást, a 

felső tagozaton még sokáig elkülönültek a beolvasztott iskola korábbi pedagógusai.

B iskola. A Petőfi Sándor Általános Iskola a kerület szélén helyezkedik el, lakótelepi környe-

zetben. A korábban tiszti lakótelepi, homogén összetételű tanulókkal foglalkozó, jónak számító 

iskola mára erősen megváltozott. A lakótelep elöregedett, lakói kicserélődtek, köztük sok kínai, 

vietnami származású bevándorló gyerek is van. Kerületszéli pozíciója korábban máshonnan is 

vonzott gyerekeket, ez a szerény helyzeti előny mostanra a szomszédos kerületek előrelátásának 

köszönhetően megszűnt. Ma 254 tanulóval működik az iskola, az 1–3. évfolyamokon már csak 

egy osztályt tudnak indítani. Tanulói heterogén összetételűek, vannak köztük hátrányos helyzetűek, 

de jelentős a középfokú végzettséggel rendelkező szülői háttérrel rendelkező gyerekek aránya 

is. 50% a körzetiek aránya, a többiek innen-onnan jönnek. Az iskola nem tagozatos, de oktatási 

programjában nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelmi oktatásra, az idegen nyelvi és informatikai 

képzésre, a művészeti nevelésre. Az alsó tagozaton kötelező néptáncoktatás van. A magyar szakos, 

tanítói és óvónői diplomával is rendelkező igazgató régóta részt vesz az intézmény vezetésében, 

szerény, de jól átgondolt célokat igyekszik az iskolában megvalósítani. A tantestület tagjai régen 

is az iskolában dolgoztak, a cserélődés nem jellemző. Az iskola működése szempontjából előnyt 

jelent a kis méret, nemcsak egymást ismerik jól a tanárok, de ismerik a tanulók jelentős részét is. 

Összeszokott a testület, jó köztük az együttműködés, sok tekintetben kialakult a szerepmegosztás, 

kevéssé formalizáltan, erős informális kapcsolati szálakkal működő intézmény (Kállai 2010).
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A kisvárosi iskolák

A iskola. A Szent Jakab Általános Iskola és Gimnázium régi intézmény, a helyi tanítóképző gya-

korló iskolájaként indult a múlt század elején. Fenntartója felsőoktatási intézmény. Annak, hogy 

az iskola nem önkormányzati fenntartású, sok előnye van, a növekvő tanulólétszámon is látszik, 

hogy az intézmény a kisváros egyik legkeresettebb intézményévé vált. Néhány éve indították el 

az iskola gimnáziumi osztályát, ami lehetőséget ad rá, hogy 12 évfolyamon át kísérjék a tanulók 

pályafutását. A tanulói összetétele igen kedvező, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

aránya 5%, az SNI tanulók 3,2%-ot tesznek ki. A kb. 440 tanuló egyötöde, 21% bejáró. Roma 

származású tanuló kevés van. Az iskola profiljában a matematikaoktatás kap kiemelt helyet tago-

zat formájában. A tanórán kívüli foglalkozások keretében sportolásra, művészeti foglalkozásokra 

van lehetőség, magas a napközisek aránya is. Az igazgató jól képzett, ambíciózus, tapasztalt 

igazgató, tapasztalt pályázó. A pedagógusok közt sokan rendelkeznek fejlesztőpedagógiai 

felkészültséggel, de az iskola ezen túlmenően is nagy hangsúlyt fektet a pedagógusok tovább-

képzéseire. A gyakorló iskolai feladatok hagyományosan elsősorban az alsó tagozatos munkában 

erősítették meg a szakmai együttműködéseket, a felső tagozatra néhány éve fordítódik több 

figyelem (Hordósy–Szabó 2010).

B iskola. A kisváros Bánáti Általános Iskolája önkormányzati iskola, 1997-ben jött létre két 

általános iskola összevonásával. 2007-ben az iskola intézményfenntartói társulást hozott létre 

egy városhoz közeli településsel és annak roma többségű iskolájával, ami két évig működött, 

azt követően a helyi önkormányzat felmondta az együttműködési megállapodást a szegregá-

ció vádjának elkerülése érdekében. Az iskola közepes méretű, csökkenő tanulói létszámmal, a 

tanulói összetétel szempontjából közepes helyzetű. Az iskolához eltérő tantervű tagozat is tar-

tozott 2009-ig, mikor is a tagozatot a helyi szakiskolához csatolták. A tanulók száma tíz év alatt 

15%-kal csökkent, az iskola 2–3 osztállyal lett kisebb a helyi lélekszám csökkenése és a nem 

önkormányzati iskolák elszívó hatása következtében. A tanulólétszám a vizsgálat idején 630 fő 

volt, a bejárók aránya 20%. Az igazgatónő egy éve megbízott igazgató, előtte sokáig igazgató-

helyettes volt. Az iskola anyagi lehetőségei korlátozottak. A tanárok szakmai fejlődésére részben 

anyagi okokból nincs lehetőség a szükséges mértéken túl (Vég 2010b).

A községi iskola

A községi Általános Iskola nem önálló intézmény, betagolódott a területi többcélú társulás által 

fenntartott 2009-ben megalakult Térségi Közoktatási Intézménybe. Az iskola kisméretű, 139 

tanulóval működik. A tanulók között 15–16%-ot tesz ki a roma tanulók aránya, 22 fő a HHH. A 

jelenlegi igazgató 12 éve tanít, azóta igazgatóhelyettes, illetve négy éve igazgató, testülete kicsi, 

12 főből áll, jelentős részük nem helyi lakos. Az iskola anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért 

szakmai lehetőségekkel is csak részben tudnak élni, főként a TKI által felvállalt Integrációs Pe-

dagógiai Rendszerhez (IPR) kapcsolódva (Ceglédi–Pusztai 2010).
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2. SZABÁLYOZÁS ÉS MEGVALÓSULÁSI UTAK

A VIZSGÁLT VÁLTOZÁSI TERÜLETEK MEGJELENÉSE  

AZ IRÁNYÍTÁSI DOKUMENTUMOKBAN22

Az alábbiakban a változás első, legformálisabb szintjét, a változások szabályozási dokumen-

tumokban való megjelenését vizsgáltuk az önkormányzatok és az intézmények esetében.23 A 

helyi és intézményi politikákba való betekintésre az irányítási dokumentumokon keresztül is nyí-

lik lehetőség, ha korlátozott mértékben is. A dokumentumokban vázolt megoldások lehetnek 

formálisak vagy a megvalósítás szempontjaira is figyelőek, és sokat elárulnak a szintek közti 

kapcsolat igényéről is.

AZ ÖNKORMÁNYZATI DOKUMENTUMOK

A vizsgált dokumentumok az önkormányzatok esetében az alábbiak voltak: önkormányzati minő-

ségirányítási program (ÖMIP), intézményi minőségirányítási program (IMIP), intézkedési terv, esély-

egyenlőségi terv. Az elemzés során elsősorban a vizsgált jogszabályi változásokra, másodsorban 

azonban általános jellemzőkre is figyelemmel voltunk. Szempontjaink az alábbiak voltak: általános 

jellemzők (az előírásoknak való megfelelés, terjedelem, célok megalapozottsága, kidolgozottság, 

koherencia más dokumentumokkal), a megvalósítást és az ellenőrizhetőséget segítő elemek megje-

lenése (határidők, felelősök, indikátorok), a szintek közötti kapcsolat (intézmények számára irányadó 

szempontok, elvárások megfogalmazása), illetve a vizsgált jogszabályi változások megjelenítése.

Az önkormányzati irányítási dokumentumok általános jellemzői

A vizsgált önkormányzati irányítási dokumentumok általános sajátosságai némileg eltérőek a 

főváros és a kisváros esetében. A fővárosi dokumentumok összhangban álltak egymással s a 

magasabb szintű irányítási anyagokkal (fővárosi fejlesztési terv). A dokumentumok mindegyike 

tartalmazott átfogó, stratégiai jellegű célmeghatározást, s összhangban állt a részterületekre 

megfogalmazott közép- és rövid távú célokkal is. A célok megfogalmazása a fejlesztendő te-

rületek tekintetében helyzetelemzésre épült, s tényekre alapozott (evidence-based) jellegű volt, 

amennyiben az elmúlt időszak alatt végzett mérések, értékelések, elemzések tényadataihoz 

kapcsolódott. A megfogalmazott feladatok konkrétak és a célmeghatározással koherensek 

voltak. A feladatok megvalósítását segítő módszerek, eszközök, eljárások irányt adtak a meg-

valósítás gyakorlatának. A hozzárendelt indikátorok, szempontrendszerek lehetővé tették a 

22 Az önkormányzati és intézményi dokumentumok elemzését a Qualitas Kft. végezte a TÁMOP 7.3.5. projekt számára. A jelen elemzésben je-
lentős mértékben építettünk az anyag megállapításaira.

23 Az elemzés csak a városi önkormányzati irányítási dokumentumokra terjedt ki, mivel a kistérségi iskola kevéssel később kapcsolódott a kuta-
tásba. Az elemzés a 2010. tavaszi állapotokat tükrözi.
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megvalósulás mérhetőségét. A szabályozók többségében a PDCA-logika24 tükröződött. A szintek 

közötti élő kapcsolat a dokumentumok egy részében a tervezésben is megjelent: az ÖMIP-ben 

például részletesen leírták az egyes intézménytípusokkal kapcsolatos fenntartói elvárásokat, s 

a dokumentum tartalmazta a teljesítés sikerkritériumait, a megvalósítás módszereit, eljárásait, 

a felelősöket és a határidőket egyaránt. Külön fejezet foglalkozott az intézményi kapcsolatokkal.

A kisvárosi irányítási dokumentumok szintén eleget tettek a törvényi kötelezettségnek. A do-

kumentumok egymással koherens célokat fogalmaztak meg. A dokumentumok kidolgozottsága 

eltérő mélységű, a három vizsgált dokumentum közül a legjobban kidolgozott az esélyegyenlőségi 

terv volt, amelyben szinte valamennyi vizsgált terület megjelent. Különösen erre az anyagra jellemző 

a célok tényekre alapozott (evidence-based) módon történő megfogalmazása, a megvalósítás se-

gítése határidők, indikátorok segítségével. A megvalósítást segítő elemekkel az ÖMIP esetében is 

találkoztunk, a programban itt is meghatározták a közoktatást érintő feladatokat, a feladatellátásért 

felelős munkakört, az elérhetőséget és a kapcsolattartásért felelős személyeket. Az ellenőrzési 

feladatok területeit (pénzügyi-gazdasági, törvényességi, szakmai), időpontját, célját, módszereit, 

az ellenőrzést végző személyt szintén meghatározza a program. Az intézkedési tervre azonban itt 

már nem jellemző a célok mellé rendelt teljesítési mutató előfordulása, ennélfogva a megvalósítás 

nem mérhető, nehezen kérhető számon. A szintek közti kapcsolatra szintén kevésbé fordítottak 

figyelmet, kevés fogódzót adtak az intézményi dokumentumok számára.

A kiemelt jogszabályi változások az önkormányzati irányítási dokumentumokban

A főváros esetében a vizsgált területek mindegyike megjelent az önkormányzati dokumentumok-

ban, amiből arra lehet következtetni, hogy a központi intézkedések nyomon követése feltehetően 

biztosított. Az egyes területek kidolgozottsága a témától függően eltérő (lásd 3. táblázat).

3. táblázat. A kiemelten vizsgált változások áttekintése az önkormányzati dokumentumokban

Főváros Kisváros

helyi intézkedé-
si terv

esélyegyenlőségi 
terv

ÖMIP
helyi intézkedé-

si terv
esélyegyenlőségi 

terv
ÖMIP

Beiskolázás igen igen igen nem igen nem

SNI-integráció igen igen igen igen igen igen

Évismétlés igen igen igen nem igen nem

Szöveges értékelés érintve igen érintve nem nem nem

Nem szakrendsze-
rű oktatás

igen igen igen nem nem nem

Forrás: Qualitas Kft.

24 Plan-do-check-act (tervezés – cselekvés – ellenőrzés – korrekció).
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Az elsősorban intézményi szintű felelősségi körbe tartozó változási területek (szöveges 

értékelés, 5–6. évfolyam) megjelenése esetlegesebb, utalásszerű, aminek elsődleges oka, hogy 

ezek megvalósítása intézményi hatáskörbe tartozik. A kisváros esetében a szöveges értékelés és 

a nem szakrendszerű oktatás egyáltalán nem jelent meg az önkormányzati dokumentumokban, 

a többi terület többnyire megjelent, de előfordulásuk jellemzően csupán egy-egy dokumentumra 

korlátozódott.

Az önkormányzati dokumentumokban közelebbi, részletesebb elképzelések az általános 

iskolai beiskolázási tervvel, az SNI-, esetleg a HHH-integrációval és a továbbtanulással össze-

függésben fogalmazódtak meg.

Beiskolázás

A fővárosi anyagokban a beiskolázással kapcsolatban meghatározták az indítható első osztályok 

számát, figyelembe véve az osztályok, csoportok szervezésével összefüggő törvényi szabályo-

zást. Az iskolai körzethatárokat az elmúlt években felülvizsgálták, kisebb módosításokat végeztek, 

tekintettel az iskolák területi elhelyezkedésére, valamint a HH és HHH arányaira is. A számítások 

alapján az iskolák körzetei megfelelnek a közoktatási törvény 66. § (2) bekezdésében foglaltak-

nak. Kismértékű körzetmódosítással járt a kerületben az elmúlt évben egy megszüntetett iskola 

körzetének felosztása is. (A korábban megszüntetett iskola körzettel nem rendelkezett, tanulói 

körzetes iskolákban nyertek elhelyezést.) Az intézmények közti szegregáció megszüntetésének 

érdekében jelentős lépések történtek. Az intézményen belüli szegregációt is sikerült valamelyest 

csökkenteni, elsősorban a normál és az emelt szintű oktatásban részt vevők arányainak meg-

változtatásával: a fenntartó minden iskolában, minden osztályra kiterjesztve biztosítja az 5–8. 

évfolyamokon az emelt szintű nyelvoktatást heti 5 órában. Folyamatosan figyelemmel kísérik 

az integráció megvalósulását, feladatul tűzték ki a korai szelekció elkerülését a pedagógusok 

módszertani kultúrájának fejlesztésével. A kerület nem igényelt integrációs/képességkibonta-

koztató normatívát.

A kisváros a két általános iskolája számára meghatározta a körzethatárokat, amelyekbe 

beletartoztak infrastrukturálisan kevésbé ellátott területek is. Az innen érkező HH és HHH gye-

rekek oktatásában a két iskolának ellátási kötelezettsége van, szemben a nem önkormányzati 

fenntartású intézményekkel. Ennek következménye, hogy az SNI, HH és HHH tanulók aránya az 

önkormányzati intézményekben jóval magasabb, mint a nem önkormányzati intézményekben. A 

fenntartó feladatul tűzte ki a HHH tanulók adatainak felmérését és annak függvényében az intéz-

kedési terv módosítását. A tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos fenntartói elvárás hang-

súlyosan jelenik meg az ÖMIP-ben a város hátrányos helyzetű tanulóival kapcsolatban. A HHH 

tanulók nyilvántartása a közoktatási esélyegyenlőségi terv készítésekor még hiányos volt, még 

nem volt meg a rutinja a településen a szülői nyilatkozatok begyűjtésének. Az intézkedési tervben 

ennek folyamatos és jobb megszervezését tűzték ki célul a HHH gyerekek lemorzsolódásának 

csökkentése mellett. A város nem igényelt integrációs/képességkibontakoztató normatívát. Fo-

lyamatosan figyelemmel kísérik azonban a szegregáció helyzetét és az integráció megvalósulását.
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Továbbtanulás

A fővárosban az egyes iskolafokok közti kapcsolat szorosabbá tételével igyekeznek a tanulást, 

továbbtanulást, az általános iskola és a középfok közötti átmenetet segíteni. Ezen túlmenően 

nyomon követési rendszert dolgoztak ki a 8. osztályt végzett tanulók 9. évfolyamos teljesítmé-

nyének vizsgálatára. A pályaorientációs munkát pályaválasztási tanácsadó segíti.

A kisvárosban az általános iskolát követően a továbbtanulás 100%-os. Rendszerszerű 

pályaválasztási tanácsadás helyben nem működik, a dokumentumokban azonban megjelennek 

az egyes iskolafokok közti átmenet megkönnyítésével kapcsolatos feladatok. A felsőoktatási 

továbbtanulás nyomon követése már nem jellemző. Feladatul tűzték ki ennek kidolgozását.

Összességében úgy tűnik, hogy a fenntartói szabályozási anyagok a törvényességi 

feladatok szempontjából mindkét vizsgált helyszínen megfelelőek. Ugyanakkor az is jól látható, 

hogy jelentős különbség van az anyagok között nemcsak a kidolgozottság, de a megvalósulás 

esélyeinek szempontjából is. Nagyobb számban találunk célokat alátámasztó, a megvalósu-

lást, illetve az ellenőrizhetőséget segítő, illetve lehetővé tevő elemeket a fővárosi anyagokban. 

Hasonló a helyzet a szintek közötti kapcsolattal is: a fővárosi anyagokban jellemzőbbek az 

intézmények számára megfogalmazott elvárások, amelyek inkább valószínűsítik az önkor-

mányzati és az intézményi célok összehangolt megvalósulását. A kisváros esetében, bár a 

feladatok megjelenítése nem kifogásolható, más a lefedettség, kevesebb a támpont, lazább 

a kapcsolat a két szint között – ez nagyobb esetlegességeket enged a kisvárosi intézmények 

számára. A célértékek hiányából feltételezhető, hogy itt nem történt meg a feladatok végre-

hajtásának ellenőrzése.

AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK

Az intézményi dokumentumok vizsgálatára az esettanulmányok helyszínéül kiválasztott intéz-

ményekben, a fővárosi kerület és a kisváros intézményeiben került sor. Mindkét településen arra 

törekedtünk, hogy az esettanulmányok helyszínéül választott két-két iskola különböző helyzetű 

legyen: az egyik a tanulói háttér tekintetében jobb társadalmi összetételű, a másik e tekintetben 

kedvezőtlenebb összetételű iskola. A jobb összetételű intézmények az A megjelölést kapták, a 

kevésbé jó összetételű intézmények a B megjelölést. Az intézmények esetében a pedagógiai 

programokat, a helyi tanterveket, az SZMSZ-t, az IMIP-et, és esetlegesen más, az adott intéz-

ményben elérhető dokumentumokat vizsgáltunk meg. (Egy nem önkormányzati intézmény is 

volt a kiválasztott kisvárosi intézmények között.)

Az intézményi dokumentumok általános jellemzői

A megvizsgált intézményi dokumentumokra általában igaznak tűnik, hogy csak részben felelnek 

meg a hatályos jogszabályoknak, mert nem minden intézménynél és nem minden dokumen-

tum esetében tartalmazták azokat a kötelező elemeket, melyeket a közoktatási törvény, annak 
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végrehajtási rendelete és egyéb rendelkezések előírnak. Különösen jellemző ez a pedagógiai 

programok esetében. A pedagógiai programokból nem tűnik ki világosan egy helyzetelemzésre 

épülő határozott célrendszer, amelyhez hozzákapcsolhatóak a részterületek célkitűzései. Az 

egyes részek helyenként eltérő stílusban fogalmazódtak meg, gyakran hiányzik közöttük a 

koherencia. Az IMIP-ek és a házirendek megfelelnek ugyan a közoktatási törvény előírásainak, 

a legújabb elemek azonban nem minden esetben kerültek bele az anyagokba. Gyakori a do-

kumentumokban a helytelenül használt, megszokáson alapuló kifejezés használata (pl. felső 

tagozat és alsó tagozat). Általánosságban minden helyi dokumentumra érvényes, hogy a tör-

vényi szöveg bemásolásán túl nemigen fejtik ki, hogy az előírás a helyi viszonyok között hogyan, 

milyen eszközökkel valósulna meg.

A szintek közötti kapcsolatra utal az, hogy céljaiban mennyire igazodik az intézmény 

az önkormányzati dokumentumokban foglaltakhoz. A fővárosi intézmények esetében néhány 

területen volt megfigyelhető, hogy az intézmények céljai a fenntartó intézkedési tervében sze-

replő célokhoz kapcsolódnak. Hogy nem általános a kapcsolódás, az fakadhat abból, hogy az 

intézmények nem kellőképpen ismerik a fenntartói anyagokat, de abból is, hogy a különböző 

dokumentumok más-más időben születtek, így nem mindig tudtak figyelemmel lenni egymásra. 

A nagyványodi anyagok esetében kevés kapcsolódási pont fedezhető fel az önkormányzati, il-

letve intézményi célok és feladatok között. Kivételt jelent a fővárosi Petőfi iskola, ahol az IMIP az 

ÖMIP-re való hivatkozással fogalmazza meg saját intézményi céljait.

Megvalósíthatóság szempontjából is hagynak maguk után kívánnivalót az intézményi do-

kumentumok. Jellemzően nem rendelnek a célok mellé teljesítési mutatókat, sikerkritériumokat, 

így a megvalósítás is nehezen mérhető, nehezen kérhető számon. A fent említett fővárosi Petőfi 

iskola ismét kivétel, itt a nevelőtestület a programban szereplő minden cél esetében meghatá-

rozta azt az időtávot, ami alatt a célt megvalósítják, s ezt mérhetővé tették sikerkritériumok és 

indikátorok hozzárendelésével.

A vizsgált intézmények esetében összességében kijelenthető, hogy a pedagógiai és 

minőségirányítási programok célrendszerének az önkormányzati dokumentumokkal való tar-

talmi összehangoltsága alatta marad azoknak a lehetőségeknek és elvárásoknak, amelyeket a 

stratégiai dokumentumok kiemelt szerepe indokolttá tenne.

A kiemelt jogszabályi változások megjelenése az intézményi dokumentumokban

Az iskolai dokumentumokban a kiemelten vizsgált területek csak részben jelennek meg (lásd 

4–7. táblázat). A legtöbb helyen a beiskolázás, az SNI-integráció és a pályaorientáció tartozik a 

szabályozott területek közé, amelyek a pedagógiai programban, a minőségirányítási programban 

és az SZMSZ-ben egyaránt megtalálhatóak. A HHH-integráció szempontjait csak a fővárosi A 

iskola dokumentumai tartalmazták. Nem szabályozták az alap- és középfok közötti átmenettel 

kapcsolatos kérdéseket. A többi vizsgált terület megjelenik valamelyik iskolai dokumentumban, 

de kidolgozottságuk a legtöbb esetben meglehetősen felszínes.
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4–7. táblázat. A jogszabályi változások megjelenése a vizsgált intézmények dokumentumaiban

Fővárosi (Paladomb) Szent Irma iskola

Pedagógiai program Helyi tanterv IMIP SZMSZ

Beiskolázás igen nem igen igen

SNI-integráció igen nem nem nem

HHH-integráció igen nem nem nem

Évismétlés igen nem nem igen

Szöveges értékelés igen igen igen nem

Nem szakrendszerű oktatás igen igen igen nem

Pályaorientáció igen nem igen nem

Fővárosi (Paladomb) Petőfi iskola

Pedagógiai program Helyi tanterv IMIP SZMSZ Házirend

Beiskolázás nem igen igen igen igen

SNI-integráció igen nem nem nem nem

HHH-integráció nem igen nem nem nem

Évismétlés nem igen nem nem nem

Szöveges értékelés nem igen nem igen nem

Nem szakrendszerű oktatás nem igen nem nem nem

Pályaorientáció igen nem nem nem nem

Kisvárosi (Nagyványod) Szent Jakab iskola

Pedagógiai program Helyi tanterv IMIP

Beiskolázás igen igen igen

SNI-integráció igen nem nem

HHH-integráció nem nem nem

Évismétlés nem igen nem

Szöveges értékelés nem igen nem

Nem szakrendszerű oktatás nem igen nem

Pályaorientáció igen nem nem

Kisvárosi (Nagyványod) Bánáti iskola

Pedagógiai program, helyi tanterv SZMSZ Házirend

Beiskolázás érintve érintve nem

SNI-integráció igen igen nem

HHH-integráció nem nem nem

Évismétlés igen nem nem

Szöveges értékelés igen nem nem

Nem szakrendszerű oktatás igen nem nem

Pályaorientáció nem igen igen

Forrás: Qualitas Kft.



44

Beiskolázás

Az önkormányzati fenntartású iskolák dokumentumaikban jellemzően nem tértek ki arra, hogy 

a tanulói felvételeknél milyen eljárásokat alkalmaznak a beiskolázási körzethatárok előírásaira 

vonatkozóan. Mindössze két intézménynél található erre vonatkozóan rövid utalás. Egyik intéz-

ményben sem szabályozták továbbá azt a kérdést, hogy hogyan járnak el, ha kötelező felvételi 

kötelezettségük teljesítése után lehetőségük van további felvételre. Így nem derül ki, hogy a 

törvényi előírásoknak megfelelően előnyben részesítik-e a HHH gyerekeket, illetve a többiekről 

sorsolással döntenek-e. (A vizsgált iskolák közül a nem állami fenntartású Szent Jakab iskola 

esetében a beiskolázási körzettel kapcsolatos rendelkezések nem relevánsak, így ennek az is-

kolának az esetében ezek értelemszerűen nem jelentek meg az intézményi dokumentumokban.)

Évismétlés

A vizsgált iskolák többsége a jogszabály előírásának megfelelően kezelte az évismétlés kérdését, 

megfogalmazva, hogy a magasabb évfolyamra lépés feltétele, hogy a tanulók a helyi tantervben 

leírt minimális követelményeket teljesítsék. Évfolyamok közti egyéni program szerinti tovább-

haladás nem fordult elő. Három intézmény esetében a dokumentumokban a hatályát vesztett 

jogszabály szerinti szabályozás szerepel, azzal a kitétellel, hogy ha a tanuló három vagy több 

tantárgyból elégtelen osztályzatot szerez, az évfolyamot ismételni köteles.

Szöveges értékelés

A szöveges értékelésre vonatkozó szabályozásokat mindegyik vizsgált iskolában tartalmazta a 

pedagógiai program. Az egyes tantárgyak értékelési szempontjait a helyi tantervek rögzítették. A 

jogszabályi előírások szerint az első, a második és a harmadik évfolyamon félévkor és év végén, va-

lamint a negyedik évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges értékeléssel 

minősítik. Mindegyik iskola pedagógiai programja egységesen tartalmazta a minősítés fokozatait 

is (kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően teljesített, felzárkóztatásra szorul) a Ktv. 69. § (3) 

bekezdésével összhangban. Az egységes minősítés mellett a szöveges értékelést egyedi módon 

oldották meg az intézmények. A fővárosi B iskolában például szöveges értékeléssel máshol is – a 

nem szakrendszerű oktatásnál és a választható tárgyak esetében – lehetett találkozni a pedagó-

giai programban. Itt részletesen kidolgozott a szöveges értékelés rendszere, s meghatározták az 

érdemjegyre való átváltás szabályait is. A kisvárosi Bánáti iskola szintén részletesen szabályozta 

a szöveges értékelés területeit (a személyes, szociális és kognitív kompetenciákra kiterjedően). A 

fővárosi Szent Irma iskola programja szintén részletesen tárgyalta a kérdést, az értékelési szem-

pontok mellett alaposan körüljárva a tantárgyakat és az értékelés gyakoriságát is (évi négy alkalom).

SNI-integráció

Az SNI-integrációt minden vizsgált iskola programja érintette. A kisvárosi Bánáti iskola tárgyalta 

leginkább részletekbe menően, az iskola legfontosabb funkciói között említve az SNI tanulók 

megfelelő ellátását. A kisvárosi Szent Jakab intézmény a pedagógiai programjában foglaltak 
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értelmében színvonalas képzéssel, sokirányú tevékenységgel igyekszik felkészíteni a különböző 

képességű és érdeklődésű tanulókat a magasabb szintű befogadásra, önismeretük fejlesztésé-

re, tehetségük felismerésére. A fővárosi Petőfi iskola programja részletes feladatleírással kitér rá, 

hogy az iskola szakmai munkáját ezen a területen fejlesztőpedagógus segíti. A fővárosi Szent 

Irma iskola programjában megjelenik, hogy az önkormányzattal történt megállapodás alapján 

jelentkezés esetén fogadja a látássérült tanulókat.

A HHH-integráció

A vizsgált intézmények programjaiban külön nem jelenik meg a HHH-integráció, található viszont 

szabályozás a hátrányos helyzetű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanu-

lókkal kapcsolatban. A pedagógiai programokban jellemzően a célok megfogalmazásánál szere-

pel a tanulási, beilleszkedési, szociális hátrányokkal rendelkező tanulók segítése. A HHH-integráció 

egyedül a fővárosi A iskola pedagógiai programjának mellékleteként jelent meg egy ütemterv 

keretein belül, előzmények nélkül: az iskola a 2008/2009-es tanévre dolgozta ki az integrációs 

felkészítés pedagógiai rendszerének bevezetési ütemtervét az OKM útmutatásával. Ennek kere-

tében az iskolába való bekerülés elősegítését, az óvoda-iskola átmenet segítését és heterogén 

osztályok kialakítását tűzték ki célul. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer elemei 

között megtalálhatóak a kulcskompetenciákat fejlesztő programok, az integrációt segítő tanórán 

kívüli programok és az integrációt elősegítő módszertani elemek, illetve multikulturális tartalmak.

Nem szakrendszerű oktatás

A nem szakrendszerű oktatást a törvényi előírásoknak megfelelően szabályozták, az alapozó 

szakasz kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásai időkeretének 25–50%-ában. A vizsgált 

intézményi dokumentumok azt mutatták, hogy minden intézmény beépítette a pedagógiai prog-

ramjába a nem szakrendszerű oktatást az 5. és 6. évfolyamon, de a programok kidolgozottsága 

eltérő. Közös bennük, hogy mindenütt megadták az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat 

és azok óraszámait, ahol a nem szakrendszerű oktatás folyik: ez 6, 6,5 és 7 óra a vizsgált in-

tézmények esetében. Ezen túlmenően a fővárosi Szent Irma iskola heti 1 órát korrepetálásra és 

egyéni képességfejlesztésre fordít, a fővárosi B iskolánál a fentiek kiegészülnek az erdei iskola és 

a városismereti program eseményeivel. Ebben az iskolában, hasonlóan a kisvárosi Szent Jakab 

iskolához, a helyi tanterv a tananyagot és a követelményt is tartalmazza részletes, tantárgyankénti 

bontásban. A Bánáti iskola pedagógiai programjában szakszerűen és részletesen kidolgozva 

jelenik meg a terület (fogalommagyarázat, cél, időkeret, kulcskompetenciák fejlesztése, értéke-

lés, kiemelt fejlesztési irányok stb.)

ÖSSZEGZÉS

Az önkormányzati dokumentumok jogszabályi illeszkedése jónak mondható, a törvényi előírásoknak 

megfelelő. A dokumentumok jellemzően tartalmukban is koherensek más, önkormányzati szintű 
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szabályozási dokumentumokkal. A célkitűzések a legtöbbször megalapozottak, adatokra épü-

lőek. Ugyanakkor az önkormányzati programok nem feltétlenül terjednek ki olyan, a megvalósítás 

szempontjából fontos szempontokra, amelyek segítenék az önkormányzat számára a munka 

megvalósítását (pl. határidők, felelősök), nyomon követését, az eredmények megítélését (célérté-

kek megadása). Az intézményi szintre való figyelem (pl. támpontok, elvárások megfogalmazása) 

ismét csak esetlegesen figyelhető meg. A fentiekben a különbség igen erős a főváros–kisváros 

összehasonlításában, részletesebb kidolgozottság többnyire a fővárosi dokumentumokat jellemzi, 

amelyek nagyobb valószínűséggel tartalmazzák az általunk közelebbről vizsgált – a megvalósítha-

tóság szempontjából fontosnak tűnő – szempontokat. A kisvárosi dokumentumok esetlegesebben, 

lazábban szabályozott anyagok, tágabb teret engednek az intézményi szintű megvalósításnak.

Az intézményi dokumentumok esetében szintén jól nyomon követhetőek a jogszabályi 

változások, bár ezek nem minden esetben felelnek meg a törvényességi előírásoknak. Általá-

ban jellemző a jogszabályi változások formális megjelenítése a szabályozó anyagokban, amiből 

nem derül ki sok a megvalósítással kapcsolatos elképzelésekre vonatkozóan. Az egyes iskolák 

esetében azonban igen nagyok a különbségek, található komolyan végiggondolt megoldás és 

a jogszabály puszta (esetleg korábbi, hatályát vesztett változatot tartalmazó) bemásolása is.

AZ EGYES JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK MEGVALÓSULÁSA  

ÉS HATÁSAI INTÉZMÉNYI SZINTEN

Az alábbiakban az interjúk, esettanulmányok tapasztalatai alapján tárgyaljuk az egyes változási 

területeket. Az esettanulmányok a 2009/2010-es tanév második félévében, tavasszal készültek.25 

Az esetek elemzésekor külön figyelmet fordítottunk az egyes kontextusok, a kiválasztott iskolák 

helyzetére, illetve hogy mennyiben érintettek az adott – kiemelten vizsgált – változási területek 

szempontjából (lásd 8. táblázat).

A megvalósítás elemzésekor az egyes esetek kiemelten vizsgált szempontjai az alábbiak 

voltak: az adott változással kapcsolatos gyakorlat, a változások fogadtatása, esetleges előzmé-

nyek, a megvalósításhoz szükséges feltételek, a megvalósítás gyakorlata, útjai, a megvalósítással 

kapcsolatos nehézségek, az eddigi tapasztalatok eredménye, az elégedettség mértéke.

BEISKOLÁZÁS

Az alaphelyzetet a vizsgált iskolák esetében számos tényező befolyásolja: a demográfiai hely-

zet, a vonzáskörzet társadalmi összetétele, a helyi település- és iskolahálózat sajátosságai, az 

önkormányzat oktatáspolitikája és végül, bár nem utolsósorban, az intézmények beiskolázási 

politikája. E szempontok tekintetében az általunk vizsgált helyszínek és intézmények igen nagy 

különbséget mutatnak.

25 Az esettanulmányokat rövidített formában a Melléklet tartalmazza. Az alábbi elemzés az esettanulmányokra támaszkodik, ennek következté-
ben a szövegben is lehetnek átfedések.
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8. táblázat. Vizsgálati helyszínek és a vizsgált területek szempontjából való érintettségük

Főváros
Vidék

Nagyványod Kisványod

A iskola B iskola A iskola B iskola C iskola

Szent Irma Petőfi Szent Jakab Bánáti Tagiskola

A beiskolázási körzet változása nem nem nem nem nem

SNI-integráció nem igen igen igen igen

HHH-integráció nem nem nem nem igen

Évismétlés igen igen igen igen igen

Szöveges értékelés igen igen igen igen igen

5–6. évfolyam nem szakrendszerű át-
szervezése

igen igen igen igen igen

Megjegyzés: az intézmények nevei fiktív nevek.

A fővárosi kerület demográfiai helyzete az elmúlt másfél évtized drámai népességfogyását köve-

tően javulni látszik, ezzel az iskolák közti versenyhelyzet is mérséklődött valamennyire. A kerületi 

lakosság társadalmi differenciáltsága erőteljes ugyan, de az etnikai dimenzió nem játszik nagy 

szerepet, így az iskolák tanulói közti 2,8%-os HHH-arány 2008-ban a kerületben összességé-

ben az országos átlag (12,7%) alatti maradt. A kerületi intézmények közt nem állami fenntartású 

intézmény kevés működik, ezek is inkább a problémás helyzetű tanulókkal foglalkoznak, így az 

önkormányzati iskolák számára nem jelentenek komoly versenytársakat. A kerületi intézmények 

között inkább az oktatási kínálat és a földrajzi helyzet mentén alakultak ki különbségek az elmúlt 

években. A kedvezőbb helyzetű, nagy hagyományokkal rendelkező, jó hírű A iskola (Szent Irma) 

a központban helyezkedik el, s kerületi vonatkozásban sokszínű, vonzó kínálattal rendelkezik. 

A kevésbé kedvező helyzetű B iskola (Petőfi) a kerület szélén található, és kis és csökkenő lét-

számú iskola lévén nem tud sokszínű kínálattal előállni. Jogszabályi változással összefüggő 

(iskola-összevonásokkal és iskolamegszüntetésekkel kapcsolatos) körzethatár-módosítás a 

fővárosi iskolák esetében nem volt.

A vidéki térség esetében erőteljesebb volt a demográfiai csökkenés, s a helyi lakónépes-

ségben nagyobb társadalmi és etnikai különbségek is megfigyelhetőek voltak. A demográfiai 

helyzet komolyabb versenyhelyzetet teremtett a vidéki iskolák között, sőt a tanulókért folytatott 

verseny nemcsak az intézmények, de a települések és az iskolafenntartók között is megfigyel-

hető volt. A kisebb településekről a városi iskolákba bejáró tanulók aránya az országos átlagot 

meghaladó, 20% feletti volt a vizsgálat idején. A nem állami iskolák vonzereje pedig jelentős 

mértékben meghaladta az önkormányzati iskolák iránt mutatkozó érdeklődést. Mindennek el-

lenére a kisvárosban a jogszabályi változással összefüggő változás nem volt jelentős, és csak 

a két önkormányzati iskolát érinthette. A változás részben a két iskola közti beiskolázási körzet 
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kismértékű kiegyenlítését célozta, részben a Bánáti iskola esetében a szegregáció vádját meg-

előzendő egy közeli kistelepülési iskolával kötött iskolafenntartó társulás felmondását jelentette. 

A három vidéki iskola közti, a beiskolázásban (és az ezzel összefüggő gyakorlatban) mutatkozó 

különbség szintén nem annyira a jogszabályi változásokkal függött össze, hanem alaphelyzetük 

különbségeivel (iskolafenntartás, tanulói létszám és -összetétel változása).

Az alaphelyzet jelentős mértékben meghatározza, hogy milyen mozgásterük van az egyes 

vizsgált intézményeknek a beiskolázással kapcsolatosan. A mozgástér és a konkrét beiskolázási 

gyakorlat igen különböző a vizsgált iskolák között: kapcsolódik az oktatási kínálathoz, összefügg 

az emelt szintű oktatási programokba beiskolázható tanulók arányával, de jelentős mértékben 

alakul az iskola saját elképzelései és aktivitása mentén is.

Szent Irma

A Szent Irma Általános Iskola körzetében a néhány évvel korábbi összevonás ellenére sem volt 

körzetmódosítás, mivel az iskola, amellyel összevonásra került, nem rendelkezett körzettel. Mivel 

mindkét iskola jó hírűnek számított és a központban helyezkedett el, beiskolázási gondjaik nem 

voltak korábban sem, s nem lettek az újonnan összevont iskolának sem. Bár az iskola körzete 

a kerület egyik társadalmi összetétel szempontjából jobb részét fedi le, egy kevésbé kedvező 

környék is tartozik hozzá, így az innen érkező tanulók szociális összetétele mégis igen vegyes. 

Az iskolába beiratkozó tanulóknak azonban mindössze egyharmad része érkezik a beiskolázási 

körzetből. A jelenség nem tekinthető újnak: mivel tagozatos iskola, legálisan fogad körzethatáron 

kívüli gyermekeket két tagozatos osztályába. A képet tovább színesíti, hogy a körzetes szülők 

nemritkán más intézményt keresnek gyermeküknek (a pedagógusok szerint különösen a hát-

rányos helyzetű családok tartanak attól, hogy túl magasak lesznek a követelmények, így inkább 

olyan iskolát keresnek, ahol alacsonyabbak az elvárások). A tagozat miatt az iskolában a körze-

ten kívüliek aránya a beiskolázott tanulók kétharmadát teszi ki, a fennmaradó normál osztályba 

járnak jellemzően a körzeten belül lakó tanulók.

A jó híre, hagyományai és tagozata révén amúgy is vonzó iskola igen aktív beiskolázási 

politikát alakított ki. Az iskola népszerűsítésére nyílt délutánokat szerveznek a leendő első 

osztályosok és családjaik részére (játékos foglalkozásokkal, beszélgetésekkel), majd ezt kö-

veti a nyílt nap, amikor a szülők betekintést nyerhetnek a pedagógusok munkájába. A nyílt 

délutánok, nyílt napok előnye, hogy a szülők több információt kapnak az iskoláról, az ott folyó 

munkáról, és reálisabban mérlegelhetik, hogy az mennyire lesz megfelelő gyermeküknek. Az 

érdeklődés a demográfiai hullámvölgy dacára nem csökkent: minden évben el tudták indítani 

mindhárom osztályt teljes létszámmal, elutasítani csak azokat a gyermekeket szokták, akik a 

tagozatok esetén az alkalmassági vizsgán nem felelnek meg. Ez határozza meg az osztályba 

sorolás gyakorlatát. Az igen heterogén összetételű normál osztályba kerülők számára külön 

programot alakítottak ki.
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Petőfi

A Petőfi Sándor iskola esetében szintén nem volt ugyan körzetmódosítás, ám itt mégis csökkent 

a beiskolázott tanulólétszám, és változott a tanulói összetétel is. A beiskolázási tendenciákban 

megfigyelhető változás nem kapcsolódott a jogszabályi változásokhoz, inkább a demográfiai 

változásokkal és a szomszéd kerületek beiskolázási gyakorlatával (ti. hogy iskolabusszal gyűjtik 

és viszik a gyerekeket az iskolába) függött össze, hogy az iskola vonzáskörzete beszűkült a saját 

beiskolázási körzetére, pedig korábban, kerületszéli iskolaként a szomszéd kerületből is tudott 

tanulókat fogadni. Ezek nélkül a gyerekek nélkül érezhetően lecsökkent a beiskolázható tanulók 

száma, s némileg romlott a társadalmi összetételük is.

Ide a madár nem röppen be, csak az, aki ide akar jönni. Itt semmi sincs, itt csak kiöre-

gednek az emberek. (Igazgatónő)

A csökkenő gyereklétszám következtében az iskola az utóbbi években a két párhuzamos 

osztály helyett már csak egy osztályt tudott indítani az első évfolyamon. Az iskola helyzetéből 

adódóan mindig is sokféle gyerek járt egyszerre ide. Az elmúlt néhány évben megfigyelhető 

tendencia, a HHH gyerekek arányának növekedése sem a jogszabálynak köszönhető, hanem 

a környéken, kerületben zajló összetett folyamatoknak a hozadéka. Alapvetően azzal függ ösz-

sze, hogy a mostani felső tagozatosok még abban az időben kezdték az iskolát, amikor a be-

iskolázásnál a szomszéd kerület is jelentős szerepet játszott, s a lakótelepről és a jó környéknek 

mondható Tizedes útról is jöttek a gyerekek. Az alsóbb évfolyamokon ennek következtében mind 

a HH, mind a HHH gyerekek aránya magasabb, mint a felsőbb évesek között.

A Petőfi iskolában aktív beiskolázási gyakorlatról nem számoltak be. Az osztályba sorolásnál 

korábban törekedtek a vegyes osztályok kialakítására, ez nem mindig járt sikerrel, a felsőbb év-

folyamokon a tanulók összetétele a két párhuzamos osztály között néhol igen eltérő (pl. a hátrányos 

helyzetűek arányát tekintve), a már csak egy osztályt indító alsóbb évfolyamok összetétele vegyes.

Nagyon kétpólusú. Együtt van a doktor doktor gyereke és a kis cigány gyerek Csepelről. 

De ez nem gond. Ha mi el tudjuk fogadni, a gyerekek is el tudják fogadni. (Iskolavezető)

Jelenleg az egy induló osztály esetében erre már nem kell odafigyelniük, a bekerülő tanu-

lók beilleszkedését azonban igyekeznek elősegíteni: a hátrányosabb helyzetű gyerekek családját 

meglátogatják és igyekeznek velük tartani a kapcsolatot.

Szent Jakab

A Szent Jakab iskola nem állami iskolaként nagy vonzerővel bír, szakmailag erős, jó hírű intézmény, 

amely felkészült tanárokat foglalkoztat, vonzó emelt szintű programokat kínál, és gimnáziumi 

osztályt is indított az elmúlt években.

Szépen tudjuk csinálni, természetesen azért, mert kivételezett helyzetben vagyok, mert 

nem önkormányzat a fenntartó, hanem egyetem. Ha úgy tetszik, nem függök mindenféle 

politikai széljárástól. Ez ad egy biztonságot. (Iskolavezető)
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Az iskola vonzó a település határain belül és kívül egyaránt. A kisváros környéki kisebb 

településekről bejáró tanulók aránya magas (21%), de az önkormányzati iskoláktól is jelentős 

tanulólétszámot képes magához vonzani az intézmény. Az iskola vonzerejéhez jelentős mér-

tékben hozzájárul, hogy nincs kötelező beiskolázási körzete, ezért alacsonyabb a kedvezőtlen 

társadalmi és etnikai tanulók aránya az iskolában, s kedvezőbb a helyzete finanszírozás szem-

pontjából is. (Pl. napközis a diákok több mint fele, míg a többi iskolában ez a diákok harmadát 

érinti, emellett működik tanulószobás foglalkozás is, amelyen a tanulók 5,1%-a vesz részt.) A 

kedvező pénzügyi helyzethez és a szakmai fejlődési lehetőségekhez egyaránt hozzájárul, hogy 

az iskola aktív pályázó, és részt vett az elmúlt évek fejlesztési programjaiban is (TÁMOP, HEFOP). 

Az iskola vonzerejét mutatja, hogy az alsóbb évfolyamokon növekvő létszámot tudott az elmúlt 

években beiskolázni, s míg a magasabb évfolyamokon nemrégiben még osztályok összevo-

nására kényszerült, addig az újonnan indított osztályok száma növekedést mutat – feltehetően 

összefüggésben a gimnáziumi osztály indításával.

Amikor az első kisgimnáziumi osztályok elindultak, félosztálynyi gyerekeket elvittek tő-

lünk, és akik itt maradtak, kevésbé voltak eredményesek. Ezért megpróbáltuk a szülőket 

meggyőzni arról, hogy itt is jó az oktatás, mostanra értünk el odáig, és többek között a 

gimnázium miatt, hogy 3 éve itt maradnak inkább a gyerekek. Most már eredményesek 

a gyerekek. (Iskolavezető)

Szerintem sikeriskola vagyunk abból a szempontból is, szerintem ez országosan is 

kiemelkedő lehet, hogy tavaly is a két negyedik osztály mellett négy elsőt sikerült be-

iskolázni... (Iskolavezető)

Hozzánk szeretnének sokan jönni, mert olyan vonzó az a kínálat és az a légkör, ami itt 

fogadja a gyerekeket… Nagyon sokan a személyemhez kötik, hogy akkortól indult ez 

meg. Nagyon sokan a közbülső évfolyamokra is hoztak át. (Iskolavezető)

A hátrányos helyzetű tanulók aránya az adatfelvétel idején 7,5%, a halmozottan hátrá-

nyos helyzetű tanulók aránya 5,6%, a sajátos nevelési igényű tanulók aránya 2,5%: a mutatók 

elmaradnak a kisvárosi átlagtól. Más településről az ide járó tanulók 21,1%-a jár be. Az iskolában 

a pedagógusok elmondása szerint igen alacsony a roma származású tanulók aránya, erről pon-

tos adatuk a törvényi szabályozások miatt nincs. A vizsgálat idején, a 2009/2010-es tanévben 

némiképp megnőtt a hátrányos helyzetű tanulók aránya (12,2%), és kismértékben nőtt a sajátos 

nevelési igényűek aránya is (3,2%-ra).

Az iskola nagyon aktív beiskolázási gyakorlatot folytat. A beiratkozás egy folyamat, amely-

nek során az iskola sok közös programokat szervez a szülőknek, korábban szüreti bált; az idei 

tanévben játszóházzal várták a leendő diákokat és szüleiket. Tartanak szülői értekezletet, a leendő 

elsős tanítók kimennek az óvodába, így a pedagógusok már ismertek a szülők és a gyerekek 

előtt. Viszonylag kötetlen keretek között tudják így megmutatni az iskolai munkát a szülőknek, 

lehet órát látogatni is. Az osztályba sorolás során szempont az idegen nyelv, további cél, hogy 

„egy közösségen belül legyenek homogén csoportok, vagy legyenek az arányok megfelelőek”, 

de figyelnek a fiúk és a lányok arányára és arra is, hogy a bejárók közül lehetőség szerint egy 
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osztályba kerüljenek az egy helyről jövő tanulók. Az első évfolyamos szülők választhatnak pe-

dagógust és idegen nyelvet is.

Két tanító néni volt megjelölve, és a szülők választhattak, hogy melyik tanító nénihez. A 

tanító nénit megismerhették előtte, ő kiment az óvodákba, bemutatkozott. Szoktunk 

tartani mindig beiskolázás előtt szülőknek szülői értekezletet, gyerekeknek játszóhá-

zat, ott jobban meg tudják ismerni a tanító néniket, ez alapján ki kihez szeretett volna.  

(Iskolavezető)

Emellett minden gyermek kap egy mentort, amikor első osztályba lép. A mentor egy 

gyakorlós főiskolai hallgató, aki kapcsolatot tart a mentoráltjával segítve annak beilleszkedését 

az iskolába.

Bánáti

A Szent Jakabhoz képest rosszabb helyzetben lévő Bánáti iskola Nagyványod két önkormány-

zati fenntartású iskolája közül az általános megítélés szerint a kedvezőbb helyzetű intézmény. 

Tanulólétszáma 2005 és 2008 között a demográfiai csökkenés ellenére nem csökkent jelentős 

mértékben, ami a bejárók növekvő arányával függ össze (11-ről 17%-ra).

A folyamat a következő: a szülő elhozza a kistelepülésről a gyereket, mert nem akarja 

azokkal együtt járatni, akik ott maradnak a helyi iskolában, a városban pedig abba az 

iskolába teszi, ahova nem járnak ilyen gyerekek. (Iskolavezető)

Mivel a helyi két önkormányzati iskola közül az általunk vizsgált iskola volt kedvezőbb 

helyzetben, s oktatási kínálata több vonzó, emelt szintű programot tartalmaz, a tanulói össze-

tételben nem mutatkozott jelentős különbség az utóbbi években.

Emelt szintű matek van ötödiktől, a testnevelés is, az ének és az angol tagozat formában 

működik (…). Normál osztályok is vannak. Most is ennek magas a presztízse, az utóbbi 

3–4 évben a gyakorlót preferálják. (Iskolavezető)

Az iskolán belül, az intézmény két tagiskolája között nem kis különbség figyelhető meg 

a tanulói összetételben. Intézményi szinten a HHH- és SNI-arány 2009-ben 4,3, illetve 13% volt.

A két önkormányzatinak van körzete, a kijelölés óta nem változott. Úgy tűnik, hogy a 

nagyon HH gyerekek az önkormányzati iskolákban vannak. A Zagyvatelep fele ehhez 

az iskolához tartozik... A körzet annyiból probléma, hogy nekik fel kell venniük a HH gye-

rekeket, a többieknek nem. (Iskolavezető)

Itt is aktív beiskolázási gyakorlatról számoltak be. A beiskolázás előtti időszakban végig-

látogatják az óvodákat, és bemutatják a szülőknek az iskolát és szolgáltatásait. A szülőknek 

lehetőségük van bemutató órákon részt venni. Az osztályba sorolás a vezetők és a leendő 

osztályfőnökök feladata, akik igyekeznek a szülők igényeit is figyelembe venni a nagyobb arány-

talanságok kiküszöbölése mellett. Ennek kapcsán figyelnek a HH és az SNI gyerekek arányára is.

Nálunk kicsit ilyen zsibvásár jellegű, elmegyünk az óvodába, elmondjuk, hogy mit tud 

nyújtani az iskola… Vannak délelőtti, délutáni órák, programok – ide azok jönnek, akik 
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érdeklődnek. Ezek jó dolgok, a bemutató órákon meg tudja mutatni a kolléga a szemé-

lyiségét, az óvodában eltöltött néhány perc nem mond el semmit. (Felsős tanár)

Kisványod

A kisváros térségében fekvő 1642 fős Kisványod demográfiai helyzete a fentieknél kedvezőtle-

nebb, a Kisványodi Általános Iskola tanulólétszáma tartós csökkenés mutat, amit a kis létszámmal 

(139 fő) működő iskola nem tudott ellensúlyozni a környező településekről bejáró 8 fővel (5,7%). 

Eljáró tanuló nem nagyon van.

Főleg azokról a településekről hordják be a szülők Nagyványodba a gyerekeket, ahol 

magas a cigány népesség aránya. (TKI iskolai intézményegység vezetője)

Hátrányos helyzetű tanuló 39 fő (28%), halmozottan hátrányos helyzetű 22 fő (16%). A 

roma tanulók aránya 15–16% körüli. 26 gyerekről (19%) mondható el, hogy sajátos nevelési igényű, 

a számuk egy év alatt növekedett is: egy gyerek SNI A, öt SNI B kategóriába sorolható, további 

20 (14,3%) pedig beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzd.

Kisványod nyolc évfolyamos iskolájában nincs különleges beiskolázási politika. A nyolc 

évfolyamos iskolában nincsenek párhuzamos osztályok, egy osztályba 15–20 tanuló jár. Az 

osztályba sorolás nem kérdés, a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyerekek egy osztályba 

járnak, a korábbi gyakorlatnak megfelelően.

Összefoglalás. A beiskolázással összefüggésben jogszabályból eredő változás nemigen 

volt a vizsgált intézmények esetében. A helyi adottságok szempontjából igen nagy különbség 

figyelhető meg a fővárosi, illetve a kisvárosi vagy községi helyszín között: eltért a demográfiai hely-

zet, a lakossági és tanulói összetétel, s ezzel összefüggésben a versenyhelyzet is az intézmények 

között. Az iskolák helyzetével összefüggő eltérés megfigyelhető a beiskolázási gyakorlatban is. 

A beiskolázási politika tudatosabb és aktívabb a nagyobb mozgástérrel rendelkező intézmények 

esetében: a nem állami, illetve az államiak közül a központi helyzetű vagy tagozatos iskolák ese-

tében. A tanulói összetétel heterogenitása, úgy tűnik, megnőtt, különösen a kevésbé kedvező 

helyzetű intézmények körében, s ezzel összefüggésben több, párhuzamos osztályokat indító 

iskola esetében változott az osztályba sorolás gyakorlata is.

SNI-/HHH-INTEGRÁCIÓ

Az integrált tanulók fogadása, az integráció gyakorlata szintén összefügg az iskolák helyzeté-

vel, mindenekelőtt a tanulói összetétel alakulásával. A fővárosi kerületben kerületi szinten nincs 

HHH-integráció (2,8% a HHH-arány), az SNI-integrációt pedig igyekeztek igen körültekintően 

megoldani (kerületi szinten 4,8% SNI tanuló van). A vidéki helyszíneken mindkettő jóval általá-

nosabb gyakorlat.
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Szent Irma

A Szent Irma iskolában nincs SNI vagy HHH tanuló. Ennek ellenére problémás tanulókkal van 

tapasztalatuk, mivel az iskola tanulói összetétele elég vegyes, még a tagozatos osztályokban 

is (kivéve a leginkább homogénnek tekinthető zenei tagozatot). Alsó tagozaton fejlesztő foglal-

kozásokat biztosítanak, amihez pedagógiai asszisztenst és fejlesztőpedagógust alkalmaznak.

Petőfi

A Petőfi Sándor Általános Iskolában HHH vagy SNI tanuló hivatalosan nincs, de saját nyilván-

tartásukban 16 HHH gyereket és 55 HH gyereket tartanak számon (az utóbbi nem jelent semmit, 

rendszeres nevelési segélyt mindenki kap, akinek 3 gyereke van). A hátrányos helyzetű gyerekek 

fejlesztése a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján történik gyógypedagógussal, logopé-

dussal, fejlesztőpedagógussal és pszichológussal az iskolai fejlesztőszobában. Továbbá akit 

hátrányos helyzetűnek tartanak, ahhoz az osztályfőnök kötelezően elmegy családlátogatásra 

a gyerekvédelmi felelőssel.

Nálunk a képességkibontakoztatás nem arra épül, hogy HHH-s gyerekeknek szervez-

zük, hanem mindazoknak van, akik igényelnek fejlesztést. Hogy vannak közöttük HHH-s 

gyerekek vagy HH-s gyerekek, az így van, de nem csak azok vannak. (Iskolavezető)

Tartanak továbbá havonta magatartás-szorgalom értekezletet, ahol az ezekkel a gyere-

kekkel kapcsolatos tapasztalatokat és szakértői véleményeket beszélik meg, és azt, hogy kinek 

milyen egyéni bánásmódra van szüksége, amiről ily módon minden szaktanár is értesül. Létezik 

az iskolában egy fejlesztőcsoport is, tagjai közt a gyerekvédelmissel, a fejlesztőpedagógussal, 

a logopédussal és a pszichológussal, ők félévente megnézik, hogy kinek milyen fejlesztésre van 

szüksége, és segítik ennek megvalósítását is az órarend kialakításakor, a szűrések beosztásával. 

Anyagi gondokon is tudnak korlátozottan segíteni, pl. szeretetcsomag összeállításával. A két SNI 

gyerek ellátását utazó gyógypedagógus segíti. Szívesen fogadnak további SNI gyerekeket is, 

elsősorban hallássérülteket tudnának a kerület rászoruló gyerekei közül ellátni. Mindazonáltal bár 

pozitívan, mégis nem kevés szkepszissel viszonyulnak az integrációval összefüggő feladatokhoz.

Én azt gondolom, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek integrációja nagyon fontos, de 

mi önmagunk ehhez kevesek vagyunk. Amíg a szülőknek nincs munkahelyük, normális 

életkörülményeik, addig egy iskola nem sokat tehet. Amíg a Hárs utcából indul el, és oda 

ér haza, addig ez nagyon nehéz. Azt is gondolom, hogy azt sem lehet megtenni, hogy 

egyes iskolák magukra vállalják ennek az egész feladatnak a nehézségét. (Iskolavezető)

Szent Jakab

A Szent Jakab tanulói között nem túl magas, a városi átlag (HHH 10%, SNI 7%) alatti a HHH 

(1,3%) és az SNI (5%) gyerekek aránya is, ezt azzal magyarázzák, hogy erős iskola hírében állnak, 
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más típusú szülők keresik elsősorban őket. Ennek ellenére kis számban van mind HHH, mind 

SNI tanulójuk. Az integrált oktatást számukra „az élet hozta”, ezzel a lehetőséggel már a 90-es 

évek közepén találkoztak, amikor egy szülő nem akarta eltérő tantervű iskolába adni a gyerekét. 

Mivel éppen volt egy gyógypedagógiai szakon végzett pedagógusuk, felvállalták a dolgot. (Két 

éve érettségizett a kislány.) Bár akkor nem volt zökkenőmentes az integrálás elfogadtatása, mos-

tanra mindez már természetessé vált. Az iskolában szerencsés módon alakultak a megvalósítás 

feltételei, a pedagógusok közül többen rendelkeznek a szükséges gyógy- és fejlesztőpedagógiai 

felkészültséggel, és azóta is folyamatosan képezik magukat. Az iskolavezetés el tudta fogadtatni 

az integrációt a pedagógusokkal és a szülőkkel is.

Ehhez kellett megfelelő személyzet, és szemléletformálás, hogy mit is jelent az, hogy 

befogadó iskola. Ez nehéz és felelősségteljes feladat. Az osztály és a szülők felé való 

kommunikáció nagyon fontos. Voltak nehézségek, de mára természetessé váltak ezek. 

Nem szerencsés túl sok gyerek integrálása egy-egy osztályba, ez a vezetés feladata. 

(Iskolavezető)

Létrehoztak egy munkaközösséget, amelyik az integrált neveléssel foglalkozott, ez so-

kat segített.

Fel kellett tárni a problémákat, adminisztrációs feladataik is voltak. Ez segített minden-

kinek. Sokan szakvizsgás képesítést szereztek ezen a területen, azóta is folyamatosan 

képződünk. (Iskolavezető)

Az SNI gyerekekkel kapcsolatos kialakult gyakorlat szerint a szakos tanár összeírja, hogy 

a gyereknek milyen nehézségei voltak az órán, és a fejlesztőpedagógus ennek nyomán, a tan-

anyagon gyakorolva foglalkozik a tanulóval. Az SNI tanulók számára további könnyítések is 

vannak: pl. van, aki angolból fel van mentve, de órákra azért eljár, és a szavakat is kikérdezi 

tőle a szaktanár, írásbeli dolgozatot azonban nem írat vele, és a naplóban sem értékeli a gyerek 

teljesítményét. A tapasztalatok szerint a fejlesztett gyerekek nagymértékben javulnak, a külön 

fejlesztést olykor el is lehet hagyni.

A HHH tanulókkal kapcsolatban a sok hiányzás okoz gondot, illetve hogy gyakran fel-

készületlenül jönnek az órára. Meg kellett küzdeni a szülőkkel is a hetedik osztály korábbi össze-

vonásakor: mivel a két osztály összetétele különböző volt, a jobb összetételű A osztályos szülők 

nem fogadták nagy örömmel a két osztály összevonásának a gondolatát. A HHH gyerekeket az 

iskolai alapítvány segítségével tudják kulturális programokhoz juttatni.

Bánáti

A Bánáti iskolában a HHH, illetve SNI tanulók aránya 4,3, illetve 13%. Az iskola vezetésének 

véleménye szerint az SNI-integráció a jelenlegi formájában nem működőképes. Megváltozott a 

szakmai bizottságok metódusa, SNI A és B kategóriák jöttek létre, „sok gyereket gyakorlatilag 

ép értelművé nyilvánítottak” (iskolavezető). Megfelelő szakemberre lenne szükség, a jelenlegi 

létszám kevés az ellátásukhoz, a szakemberek létszámának növelését pedig az iskola nem tudja 
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finanszírozni. Nem túl jó az iskolavezető és pedagógusainak véleménye sem az integrációról, 

különösen az SNI-integrációról.

Felborították az iskola életét az enyhe fokban értelmi fogyatékosok is. (Iskolavezető)

Kimondom, hogy hiszek a szegregációban. A cigány tanulókkal kapcsolatosan én hiszek 

benne, ugyanis egy olyan kultúrában nevelődtek, ami számomra megkérdőjelezhető, 

de nekik ez a természetes. (Iskolavezető)

Problémát jelentenek az átsorolások, az iskolának pedig nincs ezekbe a döntésekbe 

beleszólása, a döntést el kell fogadnia, viszont a megvalósítás az ő felelőssége. A szakember-

hiány és az egyéb feltételek hiánya miatt azonban az iskola nem tudja jól megoldani ezeknek a 

gyerekeknek a szakszerű ellátását. A pedagógusok erőn felül próbálnak velük valamit kezdeni.

Nem tudják az iskolák, hogy mit várnak tőlük, hova kell eljutni. A probléma az, hogy 

lehet, hogy az integrációt csak a többségi társadalom akarja, ők meg nem. Jelenleg 

az a helyzet alapfokon, hogy a jelenleg használt módszertan velük szemben nem alkal-

mazható. (Iskolavezető)

A pályán jelen lévő pedagógusok nagy többsége nem tud az ilyen gyerekekkel mit kezdeni, 

nem azért, mert nem akar, hanem mert nincs meg a módszerbeli tudása. (Iskolavezető)

A korábban az iskolához tartozó eltérő tagozatú általános iskola testülete egyetért 

az iskolavezetővel, nekik sem jók a tapasztalataik a normál iskolába áthelyezett gyerekekkel 

kapcsolatosan: a gyerekek nem tudnak teljesíteni, és ún. másodlagos tünetek jelentkeznek 

náluk. A HHH-integráció megvalósítása gondot okoz az összevonás utáni iskoláknál is: a tag-

intézmények között gyakran nem oldható meg a gyakorlatban. Különösen nehéz helyzetben 

volt az iskola a szentgyulai iskolával kötött intézményfenntartó társulás esetében, mivel az 

ilyen módon az iskolához került tagiskola továbbra is egy másik településen működött, egé-

szen eltérő tanulói összetétel mellett (a szentgyulai iskolában sokkal magasabb volt a cigány 

tanulók aránya).

Fel akarunk rá készülni, mert láttuk, hogy ha túlmegy egy határon egy iskolában, akkor 

elmegy a többi gyerek. És ezért nem lehet az iskolát felelőssé tenni, ez egy társadalmi 

probléma, a fejekben kellene először rendet tenni. (…) Nem lesz akkora arányú a növe-

kedés, de el fogja érni a tűréshatárt. Most az elsőben két vagy három cigány gyerek van, 

a leendő elsősök között is ennyi, de később jönnek majd még. (Iskolavezető)

Csak ez az út lesz (elkülönítés). Ez nem fog működni és nem azért, mert a pedagógusok 

nem szeretik a gyerekeket, vagy nem tudják, hogy a gyereknek problémája van. A baj 

az volt, hogy erre kényszerítették az iskolát. (Iskolavezető)

Kisványod

A kisványodi iskola már hosszú ideje rendelkezik tapasztalatokkal az integrált oktatás ügyében. 

Az adatfelvétel idején a HHH tanulók aránya 16% volt, az SNI tanulóké 19%. Az SNI-integráció 

terén a korábbiakhoz képest csak kevés változást érzékelnek.
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De mondom, túlzottan plusz munkát ez nem jelent, mi ezt eddig is csináltuk, mert tudtuk, 

ki az, aki segítségre szorul. (Alsós tanító)

Az SNI-integrációval kapcsolatosan egyrészt a besorolások változása, másrészt a gyógy-

pedagógusok jelenléte jelentett számukra változást. Mindez nem okozott problémát sem a szülők, 

sem a tanulók irányában, a pedagógusok számára azonban nehéz volt a változás értelmezése, és 

a megvalósítása sem könnyű, mivel nem kaptak hozzá felkészítést, így maguknak kell utánajárniuk 

a dolgoknak, illetve a gyógypedagógusok segítségét igyekeznek maguk is igénybe venni. Mástól 

kérnek segítséget, mert a továbbképzések, melyek erre a helyzetre készítenék fel őket, fizető-

sek, és az iskolának nincs pénze mindig minden tanárt és tanítót beiskolázni egy ilyen kurzusra.

25 évvel ezelőtt engem a főiskola nem képezett ki rá. Semmilyen útmutatást, semmi-

lyen továbbképzést nem kaptunk rá, hogy mi az öreg ördögöt csináljunk. Jár hozzánk 

gyógypedagógus, akitől kérdezgetjük, hogy mit csináljunk velük. (Alsós tanító)

Szakmai szempontból a pedagógusok számára dilemmát jelentett az integráció abban a 

kérdésben, hogy hogyan tudják megoldani azt az ellentmondást, ami a többség előrehaladása 

és a tananyaggal való haladás, illetve az SNI gyerekekkel való foglalkozás között húzódik.

A HHH-integráció bevezetése a kistérségi fenntartás következtében kötelező volt számuk-

ra, mivel ez a gesztoriskola döntése volt. Az integrációra elsősorban pénzforrásként tekintenek, 

és bevallottan a formális megfelelésre törekednek. Ennél többet azért sem ambicionálnak, mivel 

úgy érzik, nem kapnak hozzá megfelelő szakmai segítséget. Igaz, a pedagógusok részt vettek 

IPR-es felkészítésben, de ezeken a továbbképzéseken nem kaptak a gyakorlatban is haszno-

sítható megoldásokat.

Nincs olyan szakember, aki tudja rendesen a szabályokat, meg hogy mit hogyan kellene 

csinálni. Tehát nincs. Én részt vettem a 120 órás tanfolyamon is, semmit nem tudtak 

mondani ott sem. És akkor nem tudjuk, hogy mit néznek, mit nem néznek, ha jönnek 

ellenőrizni. Nagyon rossz ez a bizonytalanság, hogy most megfelel-e a dokumentáci-

ónk. (Felsős tanár)

A kimeneti mutatók teljesítése is problematikus, különösen a továbbtanulás és a szülői 

értekezlet vonatkozásában.

Összefoglalás. A vizsgált helyszínek között az integráció esetében is igen jelentős volt a 

kontextuális különbség: a vizsgált fővárosi iskolákban nincs HHH- és SNI-integráció, a kisvárosi 

iskolákban mindkettő jelen van, bár igen eltérő arányban. A községben mindkét típusú integrá-

ció megtalálható, ilyen irányú tapasztalattal igen régóta rendelkeznek az iskolák. Különbségek a 

megvalósítás feltételeiben is megfigyelhetőek, túl azon, hogy a feltételekkel általában is gond van, 

és hogy az értelmezés is nehézséget okoz helyenként. A megvalósítás egy kivételtől eltekintve 

inkább problémásnak mondható, és úgy tűnik, hogy az utazó gyógypedagógusok jelenléte 

sem volt elégséges a feladat szakszerű ellátásához. A pedagógusok felkészítése pedig vagy 

elmaradt, vagy nem volt megfelelő.
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AZ ÉVISMÉTLÉS MEGSZIGORÍTÁSA

Az évismétlés vonatkozásában is eltérő a kiinduló helyzet, noha megállapítható, hogy sehol nem 

volt sok évismétlés korábban sem. A fővárosi iskolákban és a vidéki iskolákban egyformán ritka 

volt, és úgy tűnik, a vizsgálat idején sem az jelentette elsősorban a gondot, hogy hogyan oldják 

meg az áthidalását. A probléma a jelek szerint inkább elvi: a szakmaiságot, a pedagógus szerepet, 

a szakmai autonómiát érinti érzékenyen a kérdés a legtöbb iskolavezető és pedagógus számára.

Szent Irma

A Szent Irma iskolában a szabályozás életbelépése előtt osztályonként éves átlagban egy, maxi-

mum két fő bukott meg. Ez az arány nem változott, de annyiban módosult, hogy egy-egy szülőt 

nem sikerült meggyőzni az évismétlés szükségességéről. Bár az iskolában nem volt, és most 

sem gyakori az évismétlés, a pedagógusok ettől eltekintve is ellenzik, mert egyértelműen szakmai 

kompetenciájuk megkérdőjelezéseként értelmezték a törvényi változások bevezetését, noha a 

szülőkkel való folyamatos kooperációt fontosnak gondolják. Felfogásuk szerint a gyermeknek 

leginkább arra van szüksége, hogy biztos alapokkal induljon, így az évismétlés legoptimálisabb 

időpontja az első vagy második osztály, később már nem sokat ér, a gyermek nem lesz képes 

pótolni a felgyülemlett hiányosságokat. Igyekeznek ezért inkább a szülő jóváhagyását elnyerni. 

Ebben a tekintetben nagyon körültekintően járnak el: a döntés több oldallal egyeztetve jön létre; 

a tanító megbeszélést folytat a napközis tanítóval, a fejlesztőpedagógussal, az iskolapszicholó-

gussal, az alsó tagozatos igazgatóhelyettessel, és ezután ülnek le a szülővel beszélni.

Petőfi

A Petőfi iskolában inkább felső tagozaton fordult elő, hogy megbukik néhány gyerek, de ott sem 

igazán jellemző. Az esettanulmány készítését megelőző, 2008/2009-es tanévben 6–7 gyerek 

bukott év végén, de ők javítóvizsgát tettek. Ha a pedagógusok igazán szükségét érzik az első 

három évfolyamon az évismétlésnek, akkor a szülő beleegyezését kérik. Ez csak egy-két esetben 

fordult elő, és eddig nem járt sikerrel. Az évismétlés tiltásával egyöntetűen nem értett egyet a 

tantestület, pedig régen sem volt jellemző, alsóban pedig végképp nagyon nem szívesen nyúltak 

az évismétlés eszközéhez. A gyakorlatban jobban differenciálnak az órákon, jobban igyekeznek 

a gyerek egyéni képességeinek megfelelő feladatot adni. Csoportmunkában próbálnak arra 

játszani, hogy a gyerekek húzzák a lemaradókat. Előfordul, hogy a gyerekek egymástól jobban 

megértik a tananyagot, jobban elfogadják a segítséget. A tanítók kitapogatják, ki kivel tud jobban 

dolgozni, sokszor egy jobb, egy gyengébb dolgozik együtt, máskor a hasonló képességűek. Ahol 

szükséges, több időt szánnak korrepetálásra a délutáni napköziben. A jogszabály bevezetése 

időben nagyjából egybeesett a fejlesztőpedagógus, logopédus, kijáró gyógypedagógus, iskola-

pszichológusi hálózat kiépülésével, ami szintén segít ebben.
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Szent Jakab

A Szent Jakabban kevésbé jelentett problémát az évismétlés szülői engedélyhez kötése, mint 

ahogy azt más iskolák esetében lehetett hallani.

A bukásokkal nem volt probléma sosem az iskolában, nagyon minimális volt a bukási 

arány, így ezzel a törvénnyel nem volt különösebb bajunk. (Igazgatóhelyettes)

Mindazonáltal itt is az ellenzők voltak többségben, azok, akik az évismétlés lehetőségét 

szakmai szempontból védeni igyekeznek. Előfordult azonban más vélemény is: az egyik fiatal, 

pályakezdő pedagógus más konklúzióra jutott annak kapcsán, hogy egyik tanulóját, akit szerin-

te érdemes lett volna még egy évig az alsó tagozaton tartani, mert bizonyos alapdolgokat nem 

gyakorolt még be eléggé, a szülői jóváhagyás hiányában továbbengedték: az elmaradások egy 

része behozhatónak bizonyult plusz órákkal, fejlesztő foglalkozásokkal, külön odafigyeléssel, így 

ennek a tanulónak végül csak fél évre volt szüksége ahhoz, hogy utolérje a társait.

Helyette annyi fejlesztőórára elvittük, annyit foglalkoztunk vele, hogy úgymond beérte 

a többit. Olvasásból voltak neki lemaradásai. (…) Én gondolom, hogy javasolták, de a 

szülő nem engedte. Ő kétszer járt délutánonként, matekórák alatt is járt, és pénteken 

is volt nálam. És ő akarta is. Év elején egyből leültünk, megbeszéltük, hogy ez így nem 

jó, de év végére teljesen behozta. Ha most mennék be oda először, nem tudnám meg-

mondani, hogy ki az, akivel probléma volt. (Pedagógus)

Bánáti

Az évfolyamismétlők arányát tekintve az iskola átlaga nem haladja meg az országos átlagot, 

azonban a HH tanulók száma meghatározó az évfolyamismétlők között: 2005 óta 40–67% 

között mozgott. A buktatás tilalmát itt is minden pedagógus ellenezte. Általános vélemény volt, 

hogy a gyerekek számára sokkal hasznosabb az évismétlés, mint a folyamatos leszakadás a 

felsőbb évfolyamokon. Az első osztály ismétlése melletti érvként hangzott el a tanároktól és az 

igazgatónőtől is az a tény, hogy a gyerek későbbi tanulmányait pozitívan befolyásolja az első 

osztály ismétlése, sőt, a papírokból nem derül majd ki, hogy kétszer járta az első osztályt. A buk-

tatáshoz azonban a szülő beleegyezésére van szükség, amit nem mindig sikerül megszerezni.

Nekem egy tanuló volt, akinél azt javasoltam elsőben, hogy ismételjen, nyoma nem lesz, 

mert iskolalátogatási papírt kap csak. Nem volt tanulási gondja, nem „papíros” gyerek 

volt, csak nagyon sokat hiányzott, de annyit nem, hogy hiányzás miatt ismételhessen. 

Anyuka nem nagyon gyakorolt vele, nagyon lemaradt a többiektől, nagyon kellett volna 

neki, hogy újrajárja az elsőt. Az anyuka nem értette meg, azt mondta, hogy nem akarja 

azt a szégyent, hogy a gyerek bukjon, ha van lehetőség, akkor vigyem tovább. És vittem 

is negyedikig, nagyon gyenge volt, pedig sokkal jobb lehetett volna. (Alsós pedagógus)
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Kisványod

A Kisványodi Általános Iskolában van ugyan néhány évismétlő, de ezekről sikerül meggyőzni a 

szülőket. A pedagógusok elmondása szerint régebben sem volt nagyszámú buktatás az isko-

lában. A törvénnyel általában nem értettek egyet a megkérdezettek. Belátják, hogy szükséges 

valamit tenni a lemaradó gyerekek hiányosságainak pótlása érdekében, de a megoldást nem 

az évismétlés eltörlésében látják. Úgy vélik, a jelenlegi iskolarendszer mellett szükség van az év-

ismétlésre. A tanárok az ellenérzés dacára betartják az új szabályokat, s megtanulnak együtt élni 

vele. Problémának tartják, hogy az évismétlésre szoruló diákok (akik nem buktathatóak) nagyon 

kevés segítséget kapnak, mert az iskoláknak nincs elegendő forrásuk a különórákra, így a peda-

gógusok egyfajta önkéntes tevékenysége segítheti csak a lemaradók haladását. Az évismétlésre 

szorulók heti egy óra korrepetálást kapnak általában, amit a megkérdezett pedagógusok nagyon 

kevésnek tartanak. Az iskolai gyakorlatban gondot jelent az is, amikor a szülőt szembesíteni kell 

azzal, hogy döntsön a buktatásról. Kétséges, hogy a szülő egyáltalán tisztában van-e gyermeke 

fejlettségi szintjével, tanulmányi munkájával, egyáltalán mennyire követi nyomon a haladást, tud-e 

segíteni lemaradás esetén, szembesül-e a lemaradás tényével. Az általános tendencia, hogy a 

tanítók úgy érzik: a szülő nem tudja felelősségteljesen eldönteni, hogy gyermekének szüksége 

van-e évismétlésre vagy sem. Sok szülő nehezen egyezik bele a buktatásba, mert szégyennek 

érzi, vagy úgy gondolja, nem tesz jót gyermeke lelki világának. A pedagógusok úgy érzik, rossz 

helyzetben vannak, némelyik szülővel nehezen találják meg a hangot, nehéz megértetni, hogy 

a tanulónak az adott pillanatban mire is van szüksége előmenetele szempontjából. A buktatás 

kérdése számukra is nehéz, de szükséges döntés. Az eredmények nem igazolták vissza a 

változtatást az iskolában, sőt, az évismétléssel járó változások a pedagógus és a szülő közötti 

erőviszonyok megváltozását is magával hozták.

Összefoglalás. Az évismétlés korlátozásával kapcsolatos legnagyobb probléma az iskolák 

szintjén a tapasztalat szerint nem gyakorlati természetű volt, hanem inkább elvi: a pedagógusok 

szakmai kompetenciáit érintő jellegéből adódott. A gyakorlatban, ha valóban szükségesnek 

érezték, az iskolák meg tudták oldani az évismétlést továbbra is a szülők meggyőzése révén. 

Ennek megvalósításában, ahol sor került rá, nagy körültekintéssel jártak el, előzetesen minden 

érintett véleményét kikérték, így a szülők kevésbé tanúsítottak ellenállást. De nagy körültekintést 

feltételezett az a szakmai munka is, amivel az évismétlés kiváltására törekedtek. Ott, ahol ezt 

komoly szakmai munkával meg tudták oldani, járhatónak tekintették ezt az utat is.

A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

A szöveges értékelés bevezetése szempontjából olyan mértékű különbségek, mint a fenti vál-

tozások esetében, már nem voltak: bevezetése nem függött önkormányzati döntéstől, sem a 

tanulói összetétel vagy a tanulmányi problémák alakulásától. A szöveges értékelést az alsóbb 

évfolyamokon minden iskolának be kellett vezetnie. Hogy ez hogyan történt, az a terepmunka 
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benyomásai alapján leginkább az előzményektől, az előzetes tapasztalatoktól függött. Ahol volt 

– részben feltehetően szakmai elkötelezettségre is utaló – előzetes tapasztalat, ott pozitívabb volt 

a fogadtatás, és könnyebb a megvalósítás is.

A vizsgált iskolák körében a két fővárosi iskola volt az, ahol már voltak előzetes tapasz-

talatok a szöveges értékeléssel kapcsolatban: a Petőfi iskola és a Szent Irma iskola. Az előzetes 

tapasztalatok a jelek szerint többnyire – bár nem szükségszerűen – hozzájárultak a pozitívabb 

fogadtatáshoz.

Szent Irma

A Szent Irma iskolában az iskolában dolgozó pedagógusok számára a szöveges értékelés nem 

volt teljesen idegen: már találkoztak vele az alternatív iskoláknál, és az itt szerzett első benyomá-

saik nagyon pozitívak voltak, szívesen olvasták az ilyen iskolákból származó bizonyítványokat, 

jó módszernek találták. Olyannyira, hogy sok évvel ezelőtt maguk is meghonosították: első osz-

tályban már régóta (a pontos évszám nem ismert) alkalmaztak egy egyszerű formájú szöveges 

értékelést, de leginkább szóban értékelték a tanulók teljesítményét a fogadóórák alkalmával. Az 

iskolában már a törvény életbelépése előtt komolyan elkezdtek foglalkozni a szöveges értékelés 

gyakorlatának szélesebb körű alkalmazásával. Erre a célra egy három-négy főből álló teamet 

hoztak létre, amely kidolgozott egy szöveges értékelési rendszert, ez azonban a gyakorlatban 

túl bonyolultnak és hosszadalmasnak bizonyult. Egy pedagógus egész éven át próbálgatta, 

alakítgatta, de mindezek ellenére úgy találta, hogy eredeti elképzeléseik nem használhatóak a 

mindennapi gyakorlatban. A tantestület (illetve az érintett, alsó tagozatos tanítók) ekkor az erede-

tileg kidolgozott elképzelést elvetette, részben, mivel már tudott volt a törvénykezésben készülő 

változás. Maga az elképzelés, hogy a tanulókat ne vagy ne csak osztályzattal értékeljék, a tanítók 

számára nagyon vonzónak tűnt, mivel az 1–5 osztályozás kategóriáit sokszor túlságosan szűk-

nek érezték, olyannak, ami nem ad lehetőséget arra, hogy a tanulók fejlődését megfelelően ki 

tudják fejezni. Nagy hibája azonban, hogy a szülő nem igazán érti, és nem érzékeli azt sem, ha 

baj van. Mert az van odaírva, hogy felzárkóztatásra szorul. Igen, azt majd a tanár elintézi – eny-

nyivel elintézik, nincs olyan súlya, mint annak volt, amikor beírtak egy egyest.

Amikor kötelezővé vált, megfordultak sokféle továbbképzésen, fórumon, végül úgy 

döntöttek, hogy az OKM által kínált mondatbankot használják, azt bővítik ki, teszik egyénre 

szabottá. A szöveges értékelés bevezetése és gyakorlata csak az alsós pedagógusokat érin-

tette, a felsősök egyáltalán nem vettek részt az ezzel kapcsolatos munkákban. Tapasztalataik 

szerint a szöveges értékelés elkészítése többletfeladatot ró a pedagógusokra. Ez elsősorban 

nem abból adódik, hogy a szöveget meg kell írni – ezen a pedagógusok folyamatosan dolgoz-

nak, gondolkodnak, bár nem egyszer ez sem egyszerű feladat. Ami gondot jelent és jelentett, 

az a megszülető értékelésekkel kapcsolatos technikai tennivalók, mint pl. a szöveges értéke-

lés nyomtatása, dokumentálása, az anyakönyvvel kapcsolatos tennivalók, amelyek további 

fejlesztéseket igényelnek:
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Egy év vége, az egy tébolyda. Itt állunk, 12 osztályból kilencnek szöveges értékelést kell 

csinálni, bizonyítványba más formátum, anyakönyv, más formátum, a napló melléklete, 

mert a naplók úgy készülnek, hogy nem lehet belerakni, egy gyerekhez 4–5 oldal tar-

tozik. Roskadozik a páncélszekrény, mert ezt végérvényesen őrizni kell. Technikailag 

nincs kitalálva. (Igazgatóhelyettes)

Petőfi

A Petőfi iskolában a szöveges értékelés kidolgozásának java még abban az időben történt, ami-

kor más volt az iskola vezetője. Egy kolléganő foglalkozott vele egy nyáron keresztül, ő készítette 

el az alapot, utána pedig közösen csiszolgatták. A tavalyi nyolcadikos volt az első olyan osztály, 

amelynél szövegesen értékeltek elsőben, tehát kilenc évvel ezelőtt. A tantestületben nem teljes 

az összhang a szöveges értékelés megítélésében, bár a beszélgetésekből az derült ki, hogy a 

többség mellette van, hiszen ez már-már az iskola hagyományának a része. A szöveges értéke-

lést kiegészítették saját fejlesztésként egy tanulói naplóval is.

Nem, ez mind a saját ötletünk. Mi már jóval korábban elkezdtünk ezzel foglalkozni. Ki-

dolgoztak itt egy rendszert, ami mindenkinek megvan. Vannak benne panel mondatok, 

de kedvünkre átalakítható, és ezzel dolgoznak a tanítók. A gyerek naplójában ezen felül 

az is benne van, hogy mit szeretnénk tőle, miféleképpen, mit várunk el tőle. Ezt anno 

azzal egy időben kezdtük el kidolgozni. Ez hihetetlen munka, idő, de szerintem, ha egy 

szülő egy ilyet kap, abból sokkal többet tud meg. És itt valóban a gyermek önmagához 

mért fejlődése is nagyon fontos. (Iskolavezető)

A Petőfi iskolában munkacsoportok foglalkoznak a feladattal: alaposan kidolgozzák, 

hogy végül egyfajta önműködő módszerként könnyen használható legyen, és őket szolgálja 

a részletesen kidolgozott szisztéma. (Ez más jogszabályok adaptációjára is igaz.) Ugyanakkor 

akik a munka javát végzik, nem voltak feltétlenül annyira lelkesek, mint a vezetés. Tapasztalataik 

a gyerekekkel, szülőkkel kapcsolatban is eltérőek voltak ezen a téren, de erről a vezetés a jelek 

szerint vagy nem tudott, vagy nem vett tudomást.

Szent Jakab

A Szent Jakab iskolában az elvvel egyetértettek, de a megvalósítás nehéznek bizonyult. Ezért a 

kissé küzdelmes tapasztalatok miatt a szöveges értékelés megítélése inkább negatív lett (amihez 

feltehetően hozzájárult az is, hogy úgy tűnik, eleinte nem értették eléggé). Az értékelési formát ma-

guk alakították ki, ez sok munka volt, ráadásul technikai problémák merültek fel, és azt tapasztalták, 

hogy a szülők sem értik igazán. Az iskolában a tantárgyi munkaközösségek feladata volt az elvek 

és a gyakorlat kialakítása. Végül az egyes munkaközösségekben eltérő gyakorlatokat alakítottak 

ki. A pedagógusok között volt, aki elvben sem értett egyet a szöveges értékeléssel, aki szerint 

a különbségeket a jegyek jobban kifejezik. Összességében inkább negatív volt a tapasztalatuk.
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Ez így dupla munka, nem tudom, elérte-e a kormány ezzel, amit akart, ha jól tudom, a 

jövőben párhuzamosan fog működni. A jeggyel való osztályzás nem olyan rossz, mint 

ahogy most mondják. Szövegesen árnyaltabb az értékelés, de túl sok adminisztrációs 

teherrel jár, nem biztos, hogy megéri. Vegyes a mai napig, hogy ki hogyan vélekedik róla. 

Több munkát jelent, hozadéka viszont nem ezzel arányos. (Igazgatóhelyettes)

Munkaközösségen belül megbeszéltük, hogy miket fogunk értékelni, minden kolléga 

egyformán, 3–4-féle szöveget próbáltunk megfogalmazni: megfelelt, jól megfelelt, 

nagyon megfelelt; ami tükrözi a gyereknek a tudását. Ezt megbeszéltük annak idején, 

akkor ezeket szoktuk év végén fénymásolni. Nagyon nagy munka a tanító néniknek – 

nekem, mint szaktanárnak annyira nem, hiszen én csak egy tantárgyat tanítok. (Felsős 

pedagógus)

Bánáti

A Bánáti Általános Iskolában ahogy a buktatás eltörlését, úgy a szöveges értékelést sem tá-

mogatták a pedagógusok. A tanítónő szerint nincs pozitívuma a szöveges értékelésnek, nem 

tudják általa hatékonyan értékelni a gyerekeket, és sok esetben a szülő sem érti az utalásokat.

Kivették a kezünkből, ösztönző erő nem sok maradt nálunk. Az osztályzást is elvették, 

már rászólni sem nagyon lehet. Van az emberben egy félsz. Nem azt mondom, hogy 

verjük őket, a sajátomat sem verem. De hogy ne lehessen osztályozni.

Az iskola pedagógusai számára gondot okozott a megértés, a megvalósítás során pedig 

a technikai háttér elégtelensége és a felkészítés hiánya.

Nem kaptunk hozzá semmi segítséget, én pont elsős voltam, mikor bevezették. (Alsós 

pedagógus)

Ennek ellenére a Bánátiban is kialakítottak egy saját rendszert a szöveges értékelés 

számára. Ennek keretében a gyermekek negyedévenként értékelik önmagukat, a tanító néni 

levelet ír a gyermekeknek, szülőknek, melyre a szülők reagálnak, ők is leírhatják, hogyan látják 

gyermekük fejlődését. A félévi és a tanév végi írásbeli értékelés táblázatos formában történik, ahol 

az egyik oszlopban a követelmények felsorolása történik, mellette pedig a tanító néni véleménye, 

ő hogyan látja a megvalósulást. Mivel a félévi és év végi értékelés a tantervi követelményekhez 

hasonlítja a tanulók teljesítését, ez megkönnyíti az érdemjegyre való átváltást. Ez az értékelési 

forma ezért harmadik osztály végén és negyedik osztály félévkor hasznos lehet azért, mert így 

mind a szülő, mind a gyermek tájékoztatást kap arról, hogy a szövegesen leírt eredményei há-

nyas osztályzatot érnek, ami felkészít a negyedik osztály év végén bekövetkező érdemjeggyel 

való értékelésre. Az átváltás módja a helyi tantervben található. A nehézségek megoldására a 

tanári kar azt a megoldást találta ki, hogy év közben jegyeket kapnak a gyerekek, félévkor és év 

végén pedig szövegesen értékelik őket.

Biztos van előnye, nem szeretik a kollégák sem, én sem. Négy évig egyáltalán nem 

adtunk jegyet, csak szövegesen értékeltünk. Aztán annyira nagy volt a nyomás a kol-
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légáknál, hogy valahogy csempésszük vissza a jegyeket, mert mindenkinek ez a jó. Az 

ellenőrzőbe jegyeket kap, a bizonyítványban pedig szövegesen értékelünk.

Kisványod

A kisványodi iskola pedagógusai és vezetője jobban szerették a hagyományos értékelési formát. 

Hangsúlyozták, hogy a szöveges értékelés egyes formáit eddig is alkalmazták, a jegyeket ki-

egészítve, a füzetbe írt rövid üzenet formájában. Külön tájékoztatást nem kaptak, az internetről 

informálódtak. A tanárok saját maguk néztek utána a szöveges értékeléssel járó újításoknak.

A szöveges értékeléssel kapcsolatosan az internetről szereztünk információt, külön 

felkészítés nem volt. (…) Hiszen az ezzel kapcsolatos továbbképzések nem olcsóak. 

(Alsós tanító)

Gondot jelentett, hogy a pedagógusokhoz hasonlóan a szülők sem lettek felkészítve, és 

ragaszkodnak ahhoz, hogy tudják, hogy az értékelés mögött milyen érdemjegy húzódik meg. 

Ilyenformán a törvény bevezetésével nem tűnt el az osztályozás sem, a tanárok éltek a lehető-

séggel, hogy év közben jegyet adhassanak. Az értékelések megírása nagyon sok többletmunkát 

jelentett a pedagógusok számára, különösen kezdetben. A diákokkal készült interjúkból is az 

derült ki, hogy jobban szeretik az osztályozást és a százalékolást.

Összefoglalás. A szöveges értékeléssel kapcsolatban bár több helyen hangsúlyozták, 

hogy elvben egyetértenek, az mégsem honosodott meg az iskolai gyakorlatban, s a fogadtatás, 

különösen a megvalósítással kapcsolatos tapasztalatok után, inkább elutasítóvá vált. Ennek oka 

többrétű: a rendszer saját kidolgozása nehéz volt, és túl sok munkát igényelt, az ehhez szükséges 

felkészítés sok helyen elmaradt, az OKM sablonjai későn érkeztek. Az új rendszert a szülők nem 

értették, ezért az osztályozás sok helyen megmaradt vagy visszacsempésződött. Formálisan 

végezték el jobb híján az értékeléssel együtt járó feladatokat, és végül egymás mellett műkö-

dött a régi és az új rendszer. A megvalósítással kapcsolatos kedvezőtlen tapasztalatok inkább 

elvették a pedagógusok kezdeti lelkesedését is – már ahol volt. Úgy tűnik, hogy csak kevesen 

voltak, akik meg tudták tapasztalni a rendszer előnyeit is.

AZ 5–6. ÉVFOLYAM KÖZÖTTI ÁTMENET

Az alsó és felső tagozat közti átmenet, azaz az 5–6. évfolyam nem szakrendszerűvé történő 

átalakítására vonatkozó jogszabályok nem foglaltak állást sem a tanítási módszerek, sem a ta-

nulásszervezési eljárások vonatkozásában, sem abban, hogy ezeken az évfolyamokon inkább 

tanítók vagy inkább tanárok tanítsanak. A tárca a felkészüléshez módszertani segédletet bizto-

sított, elkészíttette a nem szakrendszerű oktatás kerettantervét. Pedagógiai szakmai szolgáltató 

intézmények pedagógus továbbképző programokat akkreditáltattak a témában, de a fenntartók 

is pályázhattak a felkészüléssel összefüggésben (Brassói 2008).26

26 A 2010-ben hivatalba lépő kormányzat az intézkedést módosította, és csak lehetőségként fogalmazta meg az intézmények számára.
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A megvalósítás a fenntartókra csak kevés, elsősorban az ellenőrzéssel összefüggő fel-

adatot hárított, nehéz feladat elé állította azonban az intézményeket. Rájuk maradt ugyanis 

az óraszámok pedagógiai programban való meghatározása, tantárgyak közötti elosztása, a 

tanulásszervezési megoldások kialakítása, a megvalósítással összefüggő feladatok tanárok 

közti elosztása és a pedagógusok felkészültségének biztosítása.27 A pedagógusoktól hasonló 

komplex megközelítést, sőt, szemléletváltást kívánt, s mindez sok helyen együtt járt egy egzisz-

tenciális fenyegetettség érzésével is. A megvalósításban a tapasztalatok szerint nehézséget tipi-

kusan az óraszámok elosztása, a kötelező tananyag leadása jelentett, ezen túlmenően az alsós 

és felsős tanárok különböző érdekei és hozzáállása a feladathoz. A gyakorlatban igen sokféle 

megközelítés alakult ki, jellemző lett az elvárások formális teljesítése is.

Szent Irma

Az ötödik évfolyam néhány évvel korábban még a gyerekek szétválogatásának terepe volt. 

1993-tól 2004-ig minden tanévben gyakorlat volt, hogy a negyedik osztály végén átszervezték az 

osztályokat: kialakítottak egy osztályt a kiemelkedően jó képességű gyermekeknek (gimnáziumi 

előkészítő osztály néven), ezekbe az osztályokba el tudták szívni a közeli iskolák kitűnő tanulóit 

is (az iskola jó kapcsolatokat épített ki nemcsak a paladombi Szent Irma Gimnáziummal, hanem 

más, tradicionálisan magas színvonalú képzést nyújtó intézményekkel is). A pedagógusok el-

mondása szerint a tanulók szétválogatása eleinte hiánypótló, jó gyakorlatnak tűnt, és sok szülő 

számára vonzó lehetőséget jelentett, ugyanakkor szétrombolta a kialakult osztályközösségeket, 

és sem a tanulók, sem a tanárok nem találták igazán a helyüket. A gimnáziumi előkészítő osztállyal 

is voltak problémák: sok időbe telt, mire összekovácsolódott, és nemegyszer szembesültek a 

pedagógusok azzal, hogy más iskola kitűnő bizonyítványa nem ugyanazt a tudást takarja, amit 

elvárnának. Mindemellett a tanulók egy részét a szülők hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumba 

vitték (viszik ma is), ami szintén indokolatlanná teszi a tanulók átcsoportosítását, szétválasztását. 

Az 5–6. évfolyam nem szakrendszerű átalakításával kapcsolatos kérdéseket (pl. hogy melyik 

tantárgy kapcsán valósítják meg, kik oktatnak) a vezetőség döntötte el, egyesével egyeztetve, 

de a tanárok is lobbiztak az óraszámuk érdekében. Az igazgatóhelyettes megítélése szerint 

személyiségüknél fogva kevés tanító akad, aki erre vállalkozna, ezért került a feladat főleg a 

felsős tanárokhoz. Más interjúalanyaink szerint a rendelkezés hatására érdekellentét alakult ki 

a tanítók és a tanárok között, és a status quo fenntartása érdekében (hogy óraszámcsökkenés 

miatt ne kelljen pedagógusokat elbocsátani) választották a tanárok módszertani tudásának 

bővítését. Hosszas egyeztetések után a magyar, matematika, természetismeret, történelem, 

27 A felkészülés időszakában az iskolák feladatai az alábbiak voltak: helyi tantervükben meg kell határozniuk, hogy a kötelező és nem kötelező 
órakeret mekkora hányadát fordítják majd szakrendszerű és nem szakrendszerű oktatásra. Át kellett gondolniuk, hogy a pedagógiai programot 
mely műveltségterületek és tantárgyak vonatkozásában módosítják annak érdekében, hogy az 1–6. évfolyamon megvalósulhasson a kulcs-
kompetenciák megalapozása, megszilárdítása, a folyamatos és egyénhez igazodó fejlesztés. Fel kellett továbbá mérniük a módszereket, szer-
vezési feltételeket, a pedagógusi kompetenciákat, fel kellett készülniük az adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazására és a differenciált 
és egyénre szabott tanulási követelmények és ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazására is (Brassói 2008).
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technika-életvitel, testnevelés és rajz tantárgyak mellett döntöttek a nem szakrendszerű oktatás 

bevezetésére, az e tárgyakat tanító pedagógusok mentek el az önkormányzat által szervezett 

120 órás képzésre is, ami igen ellentmondásos eredménnyel járt.

Mondtam, hogy a törvény elő fogja írni, hogy vagy a tanító tanít föl, vagy elvégzitek ezt 

a 120 órát. Hát, minden voltam, csak szimpatikus nem, de nagy nehezen meggyőztük 

őket. Elmentek, és amikor visszajöttek, és elmondták, miről szólt az a tanfolyam, hát, 

inkább ártott, mint használt. Nálunk az összes felsős elvégezte. Azt látom, hogy azt 

váltotta ki belőlük, hogy ők aztán nem fognak bohóckodni. (Tanító és igazgatóhelyettes)

A képzés után, bár az új módszereket érdekesnek tartották, nagyon bizonytalanok vol-

tak abban, miként tudják azokat az órai munkába beilleszteni. A legnagyobb gondot az okozta, 

hogy a játékok sok időt vesznek el, miközben a tananyag mennyisége nem csökkent. További 

problémaként jelenik meg a megfelelő tankönyvek, tananyagok hiánya – ezek miatt is többen 

elhamarkodottnak és átgondolatlannak tartották a gyors bevezetést.

A felsőben, nem szakrendszerű oktatásban is tanító interjúalanyunk a képzés mellett 

sokat hospitált, hogy az alsós módszertant tovább tudja építeni a saját gyakorlatában. A nem 

szakrendszerűt a gyerekek szeretik, bár a pedagógusok szerint néhány tanuló nem igényli ezt a 

módszert, unja ezeket az órákat. Probléma inkább a tananyaggal volt, a kooperatív munka és a 

tananyag összehangolása nem volt számukra könnyű. Az alkalmazás a pedagógusok szemé-

lyes döntésétől függ, néhányan egész órákat tartanak így, mások inkább csak néhány feladat 

megoldását végzik ezekkel a módszerekkel. Segítséget az alsós tanítóktól rendszeresen kap-

nak, aminek pozitív hozadéka a tantestület kohéziójának erősödése. Összességében vegyes 

tapasztalatokról számoltak be a tanárok, de legtöbben indokoltnak tartják a fejlesztés irányát.

Petőfi

A Petőfi Általános Iskolában kiemelték, hogy általánosságban nem jelent gondot az alsó és a felső 

tagozat közti átmenet. Egyrészt az iskola kis mérete miatt, másrészt pedig, ha a tanár megtudja, 

hogy melyik lesz az osztálya, így is, úgy is elkezdődik az ismerkedésnek valamilyen formája, akár 

szünetben, informálisan, akár kötöttebb formában. Az alsós tanítók szerint is könnyű az átme-

net negyedik és ötödik között, nem látják, hogy megviselné a gyerekeket. Az alapkészségeket 

elsajátítják az első négy évben.

Hozzá voltak szokva a gyerekek, hogy bármilyen gondjuk, problémájuk volt, visszajö-

hettek és elmondhatták. És amikor felmentek ötödikbe, éltek is ezzel a lehetőséggel. 

Vissza-visszajártak. Az ötödikben még az év elején visszahúz a szívük. (Alsós pedagógus)

Tanulmányi téren sem látnak nehézséget a váltásban a negyedik és ötödik évfolyam 

között, itt – ha egyáltalán – csak kisebb törés tapasztalható megítélésük szerint. Ugyanakkor 

tapasztalataik szerint a hatodik és hetedik között sokkal nagyobb a különbség. A hetedik nehéz, 

mert hirtelen megnő az óraszám, a reáltantárgyak száma. Nem túl könnyű tárgyakkal bővül a 

gyerekek órarendje: kémia, biológia, földrajz, fizika. A magyar szintén nehezebbé válik: míg az 
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irodalom hatodikban a Toldinál ér véget, ami még szinte mese, addig hetedikben a reformkorral 

folytatódik. Természetesen a felső tagozatba lépés is hoz újdonságot, mert több tárgyuk lesz, 

és már nem csak egy teremben vannak, hanem óráról órára más osztályba kell menniük, ugyan-

akkor az ötödikbe lépés inkább izgalom a számukra, és nem annyira teher.

Az iskolában NSZK-nak nevezett nem szakrendszerű képzést a tavalyi ötödikeseknél 

kezdték el. A tantestületben vegyes a tanárok véleménye erről a képzési formáról. Többségében 

jól, lelkesen fogadták, felismerték a fontosságát, de volt-van olyan is, aki elutasítja, miközben 

csinálja. A jogszabály által megkívánt változtatás egyértelmű és világos volt a számukra. Isko-

lájukban ötödikben és hatodikban van nem szakrendszerű képzés, összesen heti hat órában: 

matematikából (1,5 óra, hatodikban már csak 1 óra), magyarból (1,5 óra), történelemből (0,5 óra), 

természetismeretből (1 óra) és angolból (1,5). Az éves óraszám 25%-át oktatják ilyen formában 

tantárgyi órákon, ami kiegészül városismereti és erdei iskolai programokkal. Ez azt jelenti, hogy 

nem az egyes tantárgyak elején van 10–15 perces nem szakrendszerű képzés, hanem külön 

órát szánnak erre az oktatási formára. Ezeken az órákon a gyerekek nem osztályzatot kapnak, 

hanem az alsós értékeléshez hasonlóan szöveges értékelést. A történelem és természetismeret 

NSZK órák főképp az erdei iskolák köré szerveződnek. Az NSZK órák az iskolában korábban 

is honos tanítási szemléletet tükrözik. A tanárok közül két fő ment el a 120 órás önkormányzati 

továbbképzésre. Az órákat többnyire a szaktárgyat tanító tanár tartja egy kivételével (ötödikes 

matematika), ahol más tanár tanít a szakrendszerű és a nem szakrendszerű képzés során. Ezt 

a gyakorlatot az iskolában jónak és példaértékűnek tartják. A játékos, kreativitásra, önálló gon-

dolkodásra és egyúttal kooperálásra tanító órák a tapasztalatok szerint oldják a gyerekek szo-

rongását, a nagyon lemaradók teljesítményét némileg javítják. Jól bevált technikának tűnik, hogy 

esetenként a gyerekek egymást segítve húzzák egymást felfelé. Az órákon való differenciálás 

hasznos technika, amit a hagyományos órákon is egyre inkább alkalmaznak. A tanárok közötti 

együttműködés hatékonysága megnőtt, beleértve az alsós és felsős tanárok közötti kooperációt 

is. Létrejött egyfajta kölcsönös tanulási folyamat az alsós és a felsős tanárok között, illetve a 

nem hagyományos órákon alkalmazott technikák átszivárognak a szakrendszerű képzésbe is. 

Létezik egy NSZK munkacsoport, ez rendszeresen összegzi a tapasztalatokat, melyek tükré-

ben folyamatosan alakítgatják a még újnak számító rendszert. Ezzel kapcsolatban rendszeres 

az anyagok, kiadványok gyűjtése, esetenként (nyílt napon) ellátogatnak a kerületi iskolákba is.

Szent Jakab

A Szent Jakab Általános Iskola számára korábban sem volt gond az alsó és felső tagozat közti 

átmenettel, a nem szakrendszerű oktatás bevezetését nem ezzel kapcsolják össze.

Én nem érzem ezt. Év elején az a másfél-két hónap, de utána kőkeményen felsősök. 

(Felsős pedagógus)

Az iskolavezetés a szakrendszerű oktatás arányát 25%-ban állapította meg az 5–6. év-

folyamon. A tanulók kötelező óraszáma 22,5, a nem kötelező tanórák száma 5,625, a heti óra keret 
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így 28,125 óra. Az iskolában a kötelező és nem kötelező órák terhére összességében 7 órát 

használnak fel a nem szakrendszerű oktatásban, ennek megoszlása: magyar nyelv és irodalom 

2 óra, matematika 2 óra, idegen nyelv 1 óra, ének-zene 1 óra, rajz és vizuális kultúra 1 óra. A 

pedagógusok a nem szakrendszerű oktatásra vonatkozó kérdéseket nem nagyon értették, de 

a szakértőktől is ellentmondásos segítséget kaptak.

Nem volt egyértelmű a törvényi szabályozás. Volt olyan, hogy homlokegyenest mást 

mondott az egyik szakértő, mint a másik. Az iskolák próbáltak olyan gyakorlatot kiala-

kítani, ami a számukra a legmegfelelőbb. Mi elsősorban a fejlesztőpedagógusainkra 

támaszkodtunk. (Igazgatóhelyettes)

A pedagógusok változásról alkotott képe némileg eltérő volt: volt, aki arról kezdett beszélni, 

hogy mennyire megviselte a gyerekeket az alsóból felsőbe kerülés, volt, aki a fejlesztő foglalko-

zásokra tért át. Ennek oka valószínűleg az lehet, hogy nem használják a „nem szakrendszerű 

átalakítás” kifejezést, illetve az, hogy a nem szakos átalakítás náluk nem azt jelentette, hogy az 

alsós pedagógusok „feljárnak” órát tartani; hanem azt, hogy az alsós fejlesztőpedagógusok 

külön is foglalkoznak a nehezebben haladó gyerekekkel. Két tanár tanít az ilyen órákon, egy 

szaktanár és egy fejlesztőpedagógus.

Mi azt a verziót választottuk, hogy két tanár van a tanítási órán, és a szakos tanár látja, 

hogy milyen tempóban haladnak, mi megy nehezebben. A fejlesztőpedagógus besegít 

a munkába, a tananyaghoz kapcsolódva fejleszti az éppen rászoruló gyerekeket. Ez 

hatodik osztály végéig így van. (Felsős pedagógus)

Bánáti

A Bánáti Általános Iskolában is azt hangsúlyozta az iskolavezető, hogy az alsó és felső tagozat között 

nem volt éles határ eddig sem, mert a nyelvet és a készségtárgyakat más tanár tanította már negye-

dikben. A nem szakrendszerű oktatás két éve működik az iskolában. Az intézmény pedagógusai 

nem fűztek hozzá sok reményt már az elejétől kezdve, és most sem nyilatkoztak róla helyeslően. 

Egyrészről úgy tűnik, hogy nem értették a lényegét, másrészről pedig semmiféle pozitív változást 

nem érzékeltek a változások bevezetése óta. A gyakorlatban a nem szakrendszerű oktatásra való 

átállás során 5. és 6. osztályban heti 2–2 magyar és matematika, illetve 1–1 nyelv, ének-zene és 

rajzóra során az órán két pedagógus vesz részt: egy szakos és egy alsós fejlesztő- vagy gyógy-

pedagógus, akik az azt igénylő tanulóknak segítséget nyújtanak a tananyag elsajátításában, a 

tanulás-módszertani hiányosságaik pótlásában. Ez részben a tanórák keretein belül történik, rész-

ben külön fejlesztő foglalkozásokon, ahol lehetőleg az aktuális tananyagon gyakorolva pótolják a 

hiányosságokat. A helyi pedagógusok nem is értették világosan az újítás lényegét, a felkészüléshez 

idő sem volt, és az órarenddel kapcsolatban nehézségeik adódtak. Gondot okoz továbbá a nem 

szakrendszerű oktatásban részesülő diákok kiválasztása is. A „papíros” gyerekeket nem tudják 

bevonni, mivel ők külön fejlesztésben részesülnek. A jó képességű, a tempót tartani tudó gyerekeket 

pedig nem akarják bevonni, hiszen nekik nincs szükségük a gyakorlásra. Az igazgatónő szerint:
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Gyakorlatilag ez egy felzárkóztató, gyakorló jellegű dolog lehet. Segíti a tanórai anyag 

elsajátítását. (Iskolavezető)

A tanárok végzettsége megfelelt a törvényi előírásoknak, külön képzésre emiatt nem kel-

lett küldeni őket. Az igazgatónő elmondása szerint azonban nem kaptak elég időt a bevezetésre. 

Úgy érezték, hogy a hirtelen ötletként felmerülő újítást hasonló hirtelenséggel, átgondolatlanul 

vezették be, az iskolákat pedig minden különösebb irány kijelölése nélkül magukra hagyták. A 

felkészülés a következőképpen zajlott:

Az intézményvezető leadta a munkaközösség-vezetőknek. Megnéztük, hogy kb. hány 

gyerek lesz, milyen minőségű munkát kell majd végezni. Kb. úgy, ahogy a pedagógiai 

programot, tantervet állítottuk össze. Megpróbáltuk az irányelveket a helyi sajátossá-

gokra ráhúzni. (Felsős tanárnő)

Nem vártak tőle eredményt, nem is látnak sokat. Az eredmények értékelésében meg-

oszlanak a vélemények. A sok említett negatívum mellett elhangzottak olyan vélemények is, 

miszerint volt némi haszna, az alapkészségek fejlesztésében volt szerepe az új módszernek.

Én úgy látom a saját osztályomban, hogy van jelentősége, azok a dolgok, amik a ki-

választott gyerekeknél nem működtek, azért azok fejlődőképesek voltak. Nyilván itt is 

van kivétel, nem zajlik minden tökéletesen, de azt látom, hogy kevesebb a lemaradás. 

(Felsős tanárnő)

Az eredmények megítélésében eltérő véleményekkel találkoztunk. Az iskolavezető in-

kább pesszimista, a nem szakrendszerű oktatásban részt vevő pedagógusok jobban látják a 

nehézségeken túl a változás előnyeit.

Nem mérhető a különbség. Nem látok pozitív változást. Azt nem mondanám, hogy 

semmilyen szinten… nyilván van valami haszna, hogy foglalkoznak velük. De az, hogy 

ez könnyítette volna az átmenetet… nem merem kijelenteni, hogy nem, de azt sem, 

hogy igen. (Iskolavezető)

Ellenállás azzal kapcsolatosan volt, hogy hogyan fogjuk ezt megszervezni. De meg 

tudtuk oldani, így már nincs gond. Nehéz volt beilleszteni az órarendbe. Nehéz ösz-

szehasonlítani, hogy milyen lett volna a tanulmányi eredmény, ha ez nem lett volna. 

(Felsős pedagógus)

Kisványod

A Kisványodi Általános Iskolában a megvalósításról először az akkori négy településből álló 

intézményi társulással közösen beszéltek. Tehát nem törekedtek egységes megoldásra, de 

a törvény formális betartását központilag elvárta az akkori négy település iskoláit és óvodáit 

magába foglaló intézmény. A tagiskolában heti 7 órában valósul meg a nem szakrendszerű ok-

tatás, felsős tanárokkal, a kötelező óraszám terhére. Az egyes tantárgyakon (magyar, idegen 

nyelv, matematika, készségtárgyak) belül lett kialakítva, így a kötelező órák egy részében így 

kell tanítaniuk a tanároknak.
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Akkor így mint társulási szint, annyit tűztünk ki, hogy mindenki a pedagógia programjába 

helyezze el a... nem szakrendszerűnek a kérdését, meg legyen meg az óraszám, meg a 

tantárgyak, hogy ki milyen módon akarja, kívánja. (Tagintézmény-vezető, TKI)

A fenntartó nem szólt bele, de ennek ellenére igen nehezen boldogultak a feladattal. A 

legnagyobb problémát az jelentette, hogy nem volt világos az elvárás.

A törvénnyel nem jött ki, hogy a dokumentációja mi legyen. Az ember ilyenkor mindig attól 

fél, hogy ha számon kérik, akkor mit kérnek rajta számon… Mert hogyha megmondják, 

hogy A, B és C lapot ki kell tölteni. De ha nincs ilyen, hogy mit kell csinálni, akkor bármi-

ben hibázhat az ember. (Tagiskola-vezető)

A megvalósítás itt is nehézségekkel járt. Csak két pedagógus ment el a MPI által szerve-

zett 120 órás felkészítő tanfolyamra, felsős tanárok, rajtuk kívül vannak még, akik eleve alkalma-

sak a nem szakrendszerű oktatásra. A továbbképzéssel kapcsolatos tapasztalatok nem voltak 

kedvezőek, hiányolták a pedagógusok a gyakorlatban is használható ötleteket, megoldásokat. 

A saját tantárgyukra ugyanis a tanároknak maguknak kellett kijelölniük a fejlesztendő területe-

ket és kidolgozniuk a kapcsolódó feladatokat. Kényszerként élték meg a változásokat, sietség 

volt jellemző, nem volt felkészülési idő, nem voltak világos utasítások, és nem volt megfelelően 

kommunikálva sem a pedagógusok felé.

És mondjuk az is sérelmes volt a nem szakrendszerű oktatásnál, hogy azokról a kol-

légákról, akik 20 éve a pályán vannak és matematikát-fizikát tanítanak, azt mondják, 

hogy nem alkalmasak tanítani 5–6. osztályban. Én nem azt mondtam volna, hogy nem 

alkalmasak. (Iskolavezető)

Ilyenformán a cél jobb híján a kötelező minimum megvalósítása lett, s ezzel együtt járt az 

előírásoknak való formális megfelelésre törekvés. A pedagógusokkal készült beszélgetések azt 

mutatták, hogy nem igazán különül el a tanítási gyakorlatban a nem szakrendszerű oktatás és 

a differenciálás. Egy pedagógus megfogalmazása szerint: „eddig is ugyanígy differenciáltunk, 

segítettünk a gyengéknek, csak most neve is lett”. Egy másik pedagógus véleménye szerint: 

„Nem biztos, hogy hatékony ez a módszer, meg amit eddig csináltunk, most is azt csináljuk.” Az 

osztálytermi megfigyelések azt mutatták, hogy a tanárok igyekeztek változatos feladatokkal 

színesíteni az órákat, ugyanakkor a differenciálás nem volt jellemző, és a csoportmunka is első-

sorban páros feladatmegoldást jelentett.

Összefoglalás. Ezt a változást szintén nem fogadták pozitívan a legtöbb iskolában, és 

úgy tűnik, itt volt a legtöbb értelmezési probléma a feladattal kapcsolatosan. A megvalósítás 

során ezért inkább a minimális szintű megvalósításra való törekvés tűnik jellemzőnek (óraszám, 

tantárgyak, energiabefektetés terén. Abban van eltérés, hogy kik és hányan tanítanak ezeken az 

évfolyamokon, illetve hogy kiket: kiválasztott tanulócsoport vesz csak részt ebben a képzésben 

vagy minden, az adott évfolyamra járó tanulót érint. Jellemzőnek tűnő (több helyen előforduló) 

megoldás, hogy a differenciálás helyett a tanulók szétválogatásával oldották meg az oktatást, 

s módszertani kultúrájukon egyáltalán nem változtattak a törvény által megcélzott hatékony 

tanulás érdekében.
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ÖSSZEGZÉS

Elemzésünk két vonatkozásban is feltárt különbségeket a szabályozási változások iskolai szintű 

megvalósulásai terén. Az egyik, nyilvánvaló különbség, hogy a kiválasztott változások közt volt 

olyan, amely az iskoláknak csak egy adott körét érintette, másokat egyáltalán nem (beiskolázási 

lehetőségek korlátozása, SNI-, illetve HHH-integráció, évismétlés), míg más változások (szöveges 

értékelés, 5–6. évfolyam) minden iskolára kiterjedtek. A másik, kevésbé nyilvánvaló különbség, 

hogy a vizsgált változások eltérő eséllyel és módon tudtak megvalósulni az egyes iskolákban. 

Az alábbiakban ez utóbbi szempont szerint tekintjük át a vizsgált területeket.

A beiskolázási körzetek átalakítása területén kevés változással találkoztunk, s ezek sem 

elsősorban a jogszabályi változással függtek össze, mivel vizsgált helyszíneinken az adott jog-

szabálynak nem volt hatása. Ez részben azzal függött össze, hogy nem volt a kiválasztott hely-

színek között érintett iskola, részben pedig azzal, hogy a demográfiai helyzet következtében a 

vizsgálat idején az iskoláknak lehetőségük volt arra, hogy minden jelentkezőt beiskolázzanak.

Az integráció területén szintén viszonylag kevés változást tapasztalhattunk. A HHH-in-

tegrációban az iskolák egy része nem volt eleve érintett, az SNI-integrációban azonban már igen. 

Ahol az érintettség fennállt, ott az előzmények okán az iskolák nem mindig tapasztaltak jelentős 

változást a gyakorlatban. Ott, ahol érzékeltek változást ezen a téren, ott előfordult, hogy ezt a 

korábbi gyakorlathoz képest csak a külső kényszer vagy a feltételek javulása jelentette; a saját 

tantestület felkészültségének hiányossága és a szakmai segítség igénybevételének lehetősége 

azonban probléma maradt, aminek következtében a megvalósítás alatta maradt a lehetőségek-

nek, az eredmények pedig a megítélés szerint jellemzően elmaradtak a várakozásoktól.

Az évismétléssel kapcsolatos általános tapasztalat, hogy nem annyira a gyakorlati meg-

valósítás akadályozta a szabályozás megvalósulását, hanem sokkal inkább az az ellenállás, 

amit kiváltott. Mivel az érintett pedagógusok szakmai kompetenciáik megkérdőjelezését látták 

a kezdeményezésben, a változást eleve ellenezték, s ahol lehetett, a szülők meggyőzése útján 

mégis megvalósították vagy későbbi évfolyamokra halasztották az évismétlést – bár elvétve 

akadt olyan megoldás is, ami sikeresnek mondható. Összességében a kezdeményezés nem 

járhatott a szándéknak megfelelő eredménnyel.

A szöveges értékelés komolyabb esélyekkel indult, mivel fogadtatása az általunk vizsgált 

iskolákban a változás bevezetésekor kedvező volt. A vele járó munka mennyiségének megtapasz-

talása, a központi segítség elmaradása és a szülői értetlenség megtapasztalása azonban idővel 

megfordította ezt a pozitív viszonyt. A fenntartások növekedése az eredeti cél kompromisszumos 

megvalósításához és egy kettős struktúra kialakulásához vezetett, amelybe bár bekerült az új 

elem, de mellette megmaradt vagy idővel visszakerült a régi, beváltnak tekintett alkalmazás, az 

osztályozás is. Összességében az eredmény itt is elmaradni látszik a szándékolttól.

A legtöbb nehézséget úgy tűnik, az 5–6. évfolyam nem szakrendszerű átalakítása jelen-

tette az iskolák számára, itt néhol már a szándékok értelmezése is nehézségbe ütközött. Ezen 

túlmenően több helyen gondot jelentett az óraszámok elosztása és az alsós és felsős tanárok 
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különböző érdekei és hozzáállása a feladathoz. Bár volt a vizsgált iskolák körében kedvező ta-

pasztalatra is példa, úgy tűnik, az igen sokféle és gyakran csak az elvárások minimális teljesíté-

sére törekvő és ebben is döntően formális megvalósítás kevés esélyt biztosított e változástípus 

számára a szándékokhoz közelítő megvalósulásra.

A MEGVALÓSULÁS ÉS A FENNMARADÁS ESÉLYEI: AZ IRÁNYÍTÁ-

SI SZINTEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁSBAN ÉRINTETT SZEREPLŐK

Az esettanulmányok tapasztalatait egy másik megközelítésben is feldolgoztuk: az egyes szintek, 

illetve egyes szereplők esetében ahhoz a kérdéshez igyekeztünk közelebb jutni, hogy melyik 

vizsgálati helyszín mennyire volt eredményesnek mondható a változások megvalósításának te-

kintetében, s vélhetően minek a következtében. A változások eredményességének megítélése, 

miként a szabályozás értelmezése és a szükséges változások megítélése is, jelentős részben 

szubjektív volt, a megvalósításban érintett szereplők saját értelmezésén alapult, és az elemzés-

ben mi is alapvetően erre építettünk. Az esettanulmányok lehetőséget adtak néhány, az alap-

helyzettel vagy a megvalósítási folyamattal összefüggő részlet, a helyi struktúrák és folyamatok 

megismerésére is, ami ha korlátozott mértékben is, de lehetővé tette az általunk vizsgált néhány 

helyszín és eset összehasonlító elemzését. Igyekeztünk figyelemmel lenni a véleményazonosság 

és véleménykülönbségek területére is. A megvalósítás útjai és a szereplők által a vizsgálat idejéig 

megtapasztalt eredmények tekintetében az elemzés során típusok elkülönítésére törekedtünk.

Az elemzés e pontján használt módszerek elsősorban a tartalomelemzés szempontjaira 

épültek, de, ahol lehetőség adódott rá, ezen túllépve kiterjedtek az interjúk elemzésére s az ezek-

ben megformálódó értelmezésekre is. Az interjúk, ha korlátozottan is, alkalmanként lehetőséget 

adtak az egyes szereplők esetében a szerepértelmezésekre is.

ÖNKORMÁNYZATI SZINT, ISKOLAFENNTARTÓK

Az önkormányzatok a változások csak kis részében voltak közvetlenül érintve (beiskolázási körze-

tek kialakítása, HHH- és SNI-integráció), szerepük azonban potenciálisan túlmutat ezen, részben 

a fenntartói szerepből adódóan is, amelynek révén az irányítási dokumentumok elfogadása, az 

ezekben megfogalmazottak ellenőrzése a feladataik közé tartozik, de túlmutat abban is, hogy 

szerepük lehet a központi szintű kezdeményezések megvalósításában is. Az implementációval 

foglalkozó egyik nagy hatású munka, a McKinsey-jelentés nagy szerepet tulajdonít a változások 

megvalósulása és fenntarthatósága szempontjából az ún. közvetítő intézményeknek, amelyeknek 

különböző támogatási formák révén nagy hatásuk lehet az adaptációs folyamatra (Mourshed et 

al. 2010, idézi Fazekas 2011). A jelentés nyomán hazai szakértők három feladatkört azonosítanak 

ezzel kapcsolatban a közvetítő intézmények számára: a célzott támogatást, ezzel egyidejűleg a 

felmerülő problémák kezelését, a központi és az intézményi szint közti közvetítést, tolmácsolást, 

amelynek során információkat továbbítanak mindkét irányban (az iskolák számára tájékoztatást, 
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értelmezési segítséget, a központi szint számára visszacsatolást), valamint a horizontális együtt-

működések támogatását és ezzel a tapasztalatok és a tudás megosztását az intézmények között. 

Az önkormányzatok a jogszabályi változások tekintetében a közvetítő szerepet feladatkörükből 

adódóan betöltik, a másik kettőt már nem feltétlenül. A célzott támogatással összefüggő fel-

adatokat felkészültség és a feltételek függvényében vállalhatják fel adott változások esetében, a 

horizontális együttműködések támogatásával összefüggő feladatok pedig helyi oktatáspolitikai 

megfontolások, kialakult gyakorlatok függvénye lehet. Az utóbbi kettőben úgy véljük, nagy sze-

repe van az önkormányzatok méretének, rendelkezésre álló eszközeinek és a helyi irányítóknak 

az oktatás vagy a kérdéses változások irányában mutatott elkötelezettségének is.

Magyarországon az önkormányzatok nagyon eltérő feltételek mellett működnek, részben 

ebből adódóan esetenként igen eltérő válaszokat adnak azonos kihívásokra, ahogy egy nem-

régiben készített, a HHH-integráció megvalósítási formáit néhány helyszínen bemutató elemzés 

is mutatja (Neumann–Berényi–Bajomi 2010).

Kutatásunkban a fenntartói politikák, stratégiák elemzésére három helyszín adott le-

hetőséget: a fővárosi és a kisvárosi önkormányzat, valamint a kistérségben szerveződött, 

iskolafenntartóként is működő többcélú kistérségi társulás. A három helyszín vizsgálatára el-

térő mélységben nyílt lehetőség, de a fontosabb dimenziókban az összegyűjtött információk 

elégségesnek bizonyultak. Az alábbi szempontokat vizsgáltuk kiemelten az önkormányzati, 

illetve fenntartói szintű politika elemzése kapcsán: a változáshoz kapcsolható előzmények 

megléte, a tervezésben és megvalósításban megfigyelhető tudatosság (pl. tényeken, adatokon 

alapuló tervezési gyakorlat, mérhető célok kijelölése és kommunikálása), a változási területek 

általi érintettség, a változáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte, törekvés az 

érintett intézmények szakmai támogatására, illetve az irányítási szintek közti kommunikációra, 

együttműködésre.

Az önkormányzati, illetve fenntartói szintű politikák nagyon nagy mértékben különböz-

tek a három helyszínen: eltérő volt az intézményhálózat, és eltérő volt a változások horizontja 

is. Volt, ahol minden vizsgált kérdéskörrel szembetalálkoztak az intézményfenntartók és az 

intézmények, és volt, ahol csak egy részükkel kellett megbirkózniuk. De különbségek mutat-

koztak az önkormányzatok közt az előzmények tekintetében is, eltérő volt a mozgásterük és 

a rendelkezésre álló feltételeik, következésképpen eltérőek voltak a megvalósítás kapcsán a 

stratégiáik is.

A fővárosi kerület nagy intézményhálózattal, kerületi fenntartásban működő szakmai szol-

gáltató intézménnyel és komoly erőforrások felett rendelkezett. Az önkormányzat közoktatási iro-

dája jelentős kapacitásokkal, 8 fős alkalmazotti létszámmal működött, és jelentős tapasztalatokat 

mondhat magáénak a vizsgált területeken. Komoly előzmények segítették a gyakorlatot, például 

a 90-es évek közepe óta több intézmény bezárására és összevonására kellett sort keríteni, s a 

tanulási problémákkal rendelkező gyerekek ügyében is folyt már a megoldások keresése. Mivel 

az önkormányzat aktív HEFOP- és TÁMOP-pályázó volt, a kompetencia alapú oktatás már nem 

lehetett ismeretlen a kerület iskoláiban dolgozó egyetlen pedagógus előtt sem (a kerület 12 ön-
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kormányzati iskolái közül 11 vett részt kompetencia alapú továbbképzéseken).28 Ugyanakkor a 

vizsgált változások szempontjából való érintettség horizontja szűkebb volt a fővárosban: mivel a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az országos átlag alatt maradt, nem volt szükség 

radikális változtatásra a beiskolázási körzetek felosztásában, s nem került sor a HHH-integráció 

bevezetésére sem. A változások megvalósítása során az esettanulmány tapasztalatai szerint az 

önkormányzat igen körültekintően járt el, mind a fenntartói elképzelések kialakítása során, mind 

az elképzelések és szükséges lépések érintett iskolákkal történő egyeztetése során. Erre a célra 

ráadásul intézményesített fórumok, helyi szintű munkaközösségek is létrejöttek a fővárosi kerü-

letben. A kiemelt változási területeken, pl. az SNI-politika kapcsán végiggondolt és konszenzusra 

épülő politikát igyekeztek követni (Kasza 2010).

A körültekintő tervezésen túl a kerület oktatási vezetése aktív szakmai és az együttmű-

ködést is elősegítő támogatást igyekezett nyújtani az iskoláknak a megvalósításban is, jelentős 

részben a Pedagógiai Szolgáltató segítségével. A Pedagógiai Szolgáltató a beiskolázás meg-

könnyítése érdekében működtet egy ún. „átmenet” műhelyt az óvoda és iskola közti kapcsolat 

segítésére. A kerületben ennek részeként prevenciós lépcsőt dolgoztak ki, már a középsős 

gyerekeket szűrik, és állandó fejlesztéseket végeznek. Ehhez szakmai protokollt is kidolgoztak, 

amit az ÖMIP is tartalmaz. A gyerekek fejlesztése a kerületben intenzív szakmai együttműködés-

ben történik a nevelési tanácsadó és az iskolák között. Az SNI-integrációval kapcsolatban több 

probléma volt, az iskolák kezdetben elhatárolódtak tőle, önként nem akarták vállalni. A fenntartó 

2008-ban összehívta az iskolákat, rájuk bízta, hogyan osztják meg és oldják meg a feladatokat. 

A megvalósítás feltételei a legtöbb esetben nem voltak jók, de az önkormányzat minden terüle-

ten igyekezett segítséget nyújtani. A szöveges értékeléssel kapcsolatban az a tapasztalat, hogy 

csak ott foglalkoznak vele komolyan, ahol a kompetencia alapú oktatást is komolyan veszik. A 

Pedagógiai Szolgáltató belső szakmai műhelyt alakított ki, ide iskolánként 2–3 fő járt le. Az 5–6. 

évfolyam nem szakrendszerű átalakításának (NSZK) segítésére saját finanszírozásban szervez-

tek képzéseket az iskolák számára. A szolgáltatón belül működött továbbá egy folyamatosan 

működő belső NSZK-műhely, amelynek feladata a képzések szervezése mellett a tapasztalatok 

cseréje volt (pl. iskolák látogatása formájában). Jelenleg bemutató foglalkozásokat tartanak, hogy 

hogyan működik az NSZK az egyes iskolákban. (A műhely vezetője szerint sajnos kerületi szin-

ten annyi a program, hogy a Szolgáltató programjaira csak kevesen, általában 6–8 fő jön el.) A 

Szolgáltató vezetőjének tapasztalata szerint a felsős tanárokkal nehezebb volt boldogulni, nekik 

több gondjuk volt a differenciálással, az adaptív tanulásszervezést nehezebben sajátították el, 

de az ellenállás is hátráltatta részükről az átállást (ti. túl azon, hogy aggódtak a tananyag miatt, 

méltatlannak érezték azt is, hogy meg kell küzdeniük az óráikért, és hogy a felkészültségükön 

kívüli feladatokat kell vállalniuk).

28 A Pedagógiai Szolgáltató vezetőjének tapasztalatai szerint a kezdő szakasz kompetencia alapú megújításának sikeréhez hozzájárult, hogy a 
vezetőknek is kötelező volt továbbképzéseken részt venniük, és hogy a Szolgáltató ún. fejlesztő csoport megalakítását kérte a tapasztalatok 
intézményen belüli továbbadására.
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A kisvárosi önkormányzat mozgástere ennél jóval szűkebb volt: a kisváros eleve kisebb 

intézményhálózattal rendelkezett, de mivel a helyi általános iskolai intézményhálózat jelentős 

részben nem állami fenntartásban működő intézményekből állt, a helyi folyamatokra az önkor-

mányzat csak részben tudott befolyást gyakorolni. Az önkormányzati dokumentumok elemzése 

azt mutatta, hogy a tervezés korrekt, a törvényi előírásoknak megfelelő volt. A közoktatási fel-

adatok feldolgozása azonban az önkormányzat részéről nem volt nagyon rendszeres, az intéz-

ményekkel való egyeztetésre jellemzően nem tudtak külön figyelmet fordítani, a két szint közti 

kapcsolat inkább informális módon működött, a döntések befolyásolására is leginkább ezen a 

módon adódott lehetőség: „az intézmények bármikor fordulhatnak az irodához”.

Ennek nincs olyan kialakult intézményes gyakorlata, hogy pl. hetente egyszer leülünk, és 

kimondottan az oktatásról beszélünk. Nem egy nagy létszámú hivatalról van szó, 123-an 

vagyunk, 3 osztály és 10 iroda, tehát a három osztály nálunk főosztálynak felelne meg, 

de nem akarjuk, hogy azt mondják, hogy ilyen kis hely, aztán főosztályok vannak, így 

a főosztály helyett osztályt, az osztály helyett pedig iroda megnevezést alkalmazunk. 

Nincs vezetői fogadóóra, bármikor leülünk, és megbeszéljük a dolgokat. Kialakult egy 

olyan gyakorlat is a városban, hogy ha az intézményvezetők közül valakinek problémája 

van, az megkeres engem. (Jegyző, Nagyványod)

Ugyanakkor a változások általi érintettség a kisvárosban szélesebb volt, mint a fővárosban; 

itt az SNI-integráció mellett már a beiskolázási körzetek kérdése is komoly beavatkozásokat igé-

nyelne, az önkormányzat azonban eszközök hiányában tehetetlennek érezte magát: nem tudta 

a törvényi előírásoknak megfelelően felszámolni a helyi szinten kialakult iskolák közti jelentős 

különbségeket, elsősorban a kedvezőtlen feltételek, az eszközhiány és az ellenérdekeltségek 

miatt, részben pedig annak következtében, hogy nem tudott a nem önkormányzati intézményekre 

befolyással lenni. Pályázati úton remélte megoldani a HHH-tanulók jobb megoszlását – a jövő-

ben. Az SNI-integráció megvalósítását egy helyben működő, gyógypedagógiai szolgáltatások 

biztosítására létrejött alapítvánnyal oldották meg. Úgy tűnt, az önkormányzat összességében 

mindenekelőtt a törvényi minimum betartására törekedett, a szakmai elvárások tekintetében 

inkább csak egyensúlyozott.

A kisvárosban a változások megvalósítását segítő, célzottan támogató továbbképzésekkel, 

vagy az együttműködést ösztönző intézményközi munkacsoportok, műhelyek szervezésével 

nem találkoztunk. Ezt részben az önkormányzat szűkebb kapacitásai magyarázzák, részben 

az erre a kapacitásra nézve túlméretezett feladatok.

A polgármesteri hivatal fő a saját levében, mert nem tudja ellátni a feladatát, mert nö-

vekszik a hatáskör, mert a környező településekről mind hozzák be a körzetközpontba 

a feladatot… Nemcsak városi, hanem kistérségi feladatot is ellátunk. A kistérség igaz-

gatási feladatokkal történő ellátásában egy helyi önkormányzati testület soha nem ér-

dekelt. Miért érdekelné őt, hogy tőlünk 30 km-re innen egy ügyintéző el tudja-e látni a 

feladatát, van-e hozzá infrastruktúra, stb. Őt csak a székhelytelepülés érdekli, ahol őt 

megválasztották. (Jegyző, Nagyványod)
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A Térségi Többcélú Társulás mozgástere tágabbnak tűnt, a társulás megalakulása for-

rásbővítést jelentett a fenntartott intézmény számára is, s távlatilag is több anyagi lehetőséget a 

jobb pályázati esélyek következtében. A fenntartó és a tagintézmény közti kapcsolatba az eset-

tanulmány készítése során nem volt betekintésünk, a tagiskola szintjéről nézve mindkét felső 

szint messze van, a döntések a tagintézmény vezetője által sem formális, sem informális módon 

nem voltak befolyásolhatóak. A szakmai minőség javítására irányuló törekvések a vizsgálat idején 

elsősorban a szakos ellátottság biztosítására szorítkoztak, és a szakmai együttműködés javítását 

célzó távlati tervekben fogalmazódtak meg. A kistérségi társulás fenntartásában működő iskola 

a vizsgált változások tekintetében a két másik helyszíntől eltérő súlypontokkal jellemezhető: a 

beiskolázás nem jelentett változást a tagintézmény számára, az SNI-integrációba egyáltalán 

nem szólt bele a fenntartó, ellenben a HHH-integrációban való részvételt az egész intézmény 

– minden tagintézmény számára is – előírta. Szakmailag azonban nem szóltak bele, a tagiskola 

ennek ellenére – vagy éppen ezért – igen magára hagyottnak érezte magát a feladattal.

Gyakorlatilag a helyi szakmai döntésekben teljes mértékig megmaradt az önállóságuk. 

… A költségvetésükben is saját maguk gazdálkodhatnak a saját önkormányzatuk által 

jóváhagyott költségvetési kerettel. Csak itt az egyeztetéseket nem az önkormányzattal 

kell lefolytatni, hanem a társulással. Illetve a társulás tárgyal az önkormányzattal. (…) 

Úgy élhetik meg ezt a tagintézmények, hogy az önállóságuk talán picit csökken. De ez 

nem azt jelenti, hogy a bármilyen helyi pedagógiai munkába beleavatkozna bárki, mert 

a tagintézmény-vezetők önmaguk felelősek. Biztos, hogy könnyebb volt minden tagin-

tézménynek, amikor egyedül dolgozhatott. Ezt nem vonom kétségbe. Sokkal könnyebb 

volt, nem volt ez a hierarchikus rendszer, a több lépcsőből adódó információáramlás, 

ami csak akadozik, nem olyan, mintha a közvetlen kollégámnak mondanám el. Biztos 

vannak olyan területek, ahol könnyebb egy ilyen közösségben dolgozni. De ha a másik 

serpenyőt nézzük, akkor az lenne, hogy az önkormányzat osztályokat szüntetne meg, 

vagy nem tudná finanszírozni. Akkor talán ez a kisebbik rossz. (TKI iskolai intézmény-

egység-vezetője)

A TKI intézményi kerete a szakmai munkát a tagintézmények számára az Integrációs 

Pedagógiai Rendszer (IPR) és a nem szakrendszerű oktatás területén hospitálások lehetővé té-

telével igyekszik segíteni, de a szakmai együttműködések bevallottan még a lehetőségek alatt 

maradnak. Más területeken (pl. minőségbiztosítás), köztük az 5–6. évfolyam nem szakrendszerű 

átalakítására is a TKI intézményközi szakmai munkaközösségeket alakított ki, amivel együtt járt, 

hogy a tagintézményekben korábban meglévő munkacsoportokat megszüntették. Ezt a válto-

zást a veszteség miatt az általunk vizsgált tagiskola inkább negatívan élte meg.

Nekünk a szakmai munkánkat teljesen alávágja. Semmiféle segítsége nincs elvileg az 

embernek. Gyakorlatilag sincs. Merthogy azért a pedagógusok nagyon sok mindent 

megcsinálnak, de azért jól esik neki, ha azt mondják, vagy valaki, hogy te vagy a munka-

közösség-vezető, ezért kapsz heti egy óra kedvezményt. (…) Az megint más, hogy tag-

intézmény-vezetőként odamegyek, hogy figyelj, nem vagy ugyan munkaközösség-vezető, 
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nem kapsz érte semmit, de azért légy szíves, a te feladatod lesz most az idén, hogy 

megszervezd az anyák napját. (Tagintézmény-vezető)

Ha csak választott témáink szempontjából elemezzük a fenti iskolafenntartók működését, 

kitűnik az induló helyzetek különbsége is. Már a tágabb vagy szűkebb mozgástér is kihatással le-

het a megvalósítás folyamatára. Ehhez hozzájön a kisebb településeken működő iskolafenntartók 

esetében a bizonytalanság, a forráshiány következtében fellépő kényszer rövid távú megoldások 

elfogadására, a szakmai egyeztetések és konszenzus hiányában kiegyensúlyozatlannak tűnő 

helyzet. További nehezítést jelentenek helyszíneink esetében az érintettségben megfigyelhető 

különbségek. Az önkormányzati dokumentumok elemzése azt mutatta, hogy igen nagy a kü-

lönbség a tervezés tekintetében is: a fővárosi intézmények szorosabban követték az önkormány-

zat prioritásait, a két szint, a helyi és az intézményi szint jobban illeszkedett a dokumentumok 

szintjén. Feltételezhetően a tényleges változások esetében is közelebb került az önkormányzati 

elképzelésekhez az intézményi megvalósulás azoknak az együttműködési lehetőségeknek a 

következtében, amelyeket a Szolgáltató biztosított az intézmények számára. A szakmai műhe-

lyek által megnyíló tapasztalatszerzési és együttműködési lehetőségek egyben az intézmények 

közti különbségeket is csökkentették a változások megvalósításában, s a kölcsönös kommuni-

kációt is feltehetően elősegítették akár egyéb területeken is. A kisváros esetében a közoktatási 

tervezés terén az önkormányzati és az intézményi szint távolabb esett egymástól, az illeszkedés 

a célok tekintetében nem volt megfigyelhető, az intézmények jobban magukra voltak utalva ab-

ban, hogy hogyan oldják meg a jogszabályok által előírt változást. Összességében egy paradox 

helyzet kialakulásáról beszélhetünk a vizsgált önkormányzatok szintjén: úgy tűnik, ott állnak 

inkább rendelkezésre a feltételek (nagyobb felkészültség, intézményes konzultációs struktúrák, 

pályázati források, helyi szinten intézményesült támogatási formák, továbbképzések stb.), ahol 

az érintettség hiánya okán a kihívások kevésbé jelentettek megpróbáltatást. A feltételek másfelől 

ott voltak kevésbé adottak, ahol a szükség és a kihívások jóval nagyobbak voltak. A feltételek 

megléte mellett a helyi oktatáspolitika a megvalósítás útjainak megtalálásában is különböző ak-

tivitást mutatott az egyes helyszíneken. A főváros egyaránt igyekezett célzott szakmai segítséget 

és közvetítést biztosítani az intézményeknek, ezzel konkrét segítségnyújtást kínálva értelmezési 

vagy technikai kérdésekben, de ezen túlmenően figyelemmel volt az együttműködések ösz-

tönzésére is közös szakmai műhelyek kialakítása révén, melyek az egymástól való tanulásra is 

lehetőséget adtak. A kisváros esetében a közvetítő feladat mellett a támogató szerep kevésbé, 

az együttműködéseket ösztönző szerep pedig egyáltalán nem jelent meg. A társulás esetében 

mindhárom jelentkezett, de ellentmondásos módon: a célzott támogatás részlegesen, csak 

egyes területekre terjedve ki (csak a kötelező feladatra, az IPR-re biztosított továbbképzéseket), 

az együttműködések támogatása területén pedig csak intézményközi lehetőségként funkcionált, 

az intézményen belül a munkacsoportok megszüntetése révén inkább beszűkült.
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INTÉZMÉNYI SZINT, ISKOLAVEZETŐK

Az iskolavezetés az intézményi szintű változások esetében az egyik kulcsszereplő, ő biztosítja 

a változás formális követelményeinek megvalósítását (a változások beépítését az intézményi 

dokumentumokba), és ő alakítja ki a megvalósítás kereteit és működőképes, jó esetben fenn-

tartható struktúráit is. Az intézményi vezetés felkészültsége, nyitottsága és elkötelezettsége 

alapvető fontosságú minden változás esetében a pozitív hatások eléréséhez, ezen túlmenően 

fontos a rendelkezésére álló eszközök, feltételek mozgósítása is. Mourshed és társai egy további 

szempontra is felhívták a figyelmet: a vezetés folytonossága is szükséges a változások fenn-

maradásához. Ott, ahol nem vonzó a vezetői feladatkör, ahol nem a legrátermettebb személyek 

kerülnek irányítási pozícióba, és ezért nagyobb a cserélődés is, kisebb eséllyel maradnak fenn a 

központi kezdeményezésű változások is (Mourshed et al. 2010). Az iskolai szintű működést segíti 

a – döntően az intézményi vezetéstől függő – intenzív és folyamatos szakmai kommunikáció, a 

feladatorientált szervezeti kultúra és légkör (Mulford 2003), ez új területekkel szembesülve segíti 

a hatékony adaptációhoz szükséges közös jelentések, értelmezések kialakulását is.

Kutatásunkban az esettanulmányok készítése során az iskolavezetők esetében figyelem-

mel voltunk legfontosabb jellemzőikre, mindenekelőtt a képzettségükre, vezetői tapasztalatukra, 

a vezetési stílusra, és amennyire lehetett, külső és belső kapcsolataikra. A vizsgált változási terü-

letekkel kapcsolatosan igyekeztünk odafigyelni a változások fogadtatása mellett az iskolavezető 

változásokban betöltött szerepére, a véleményére, a vezetőfüggő megoldásokra (pl. a pedagó-

gusok felkészítésének biztosítása, a konkrét javaslatok kidolgozása során az intézményen belüli 

együttműködések és munkaközösségek szerepe, a pedagógusok saját döntési lehetőségei és 

mozgástere a megvalósításban), valamint a változásokkal összefüggő tapasztalatokra, a válto-

zások saját értékelésére. Kiemelten fontosnak tartottuk az egyes változási területek esetében 

a célokkal szembeni megértési szándék és nyitottság, valamint a megvalósításhoz szükséges 

feltételek meglétét. Az elemzés során igyekeztünk figyelemmel lenni a szakirodalomban feltárt 

összefüggésekre (pl. Rand Study) és vezetői típusokra is, még ha ez utóbbiak alkalmazhatósága 

mintánk szerény mérete miatt korlátozott maradt is. Az elemzés során elsősorban az általános 

érintettséget jelentő változástípusok tapasztalatai esetében volt lehetőség az összehasonlításra, 

a szöveges értékelés és az 5–6. évfolyam nem szakrendszerű átalakítása kapcsán.

Az iskolavezetők fontosabb jellemzőiket tekintve kevesebb dimenzióban különböztek 

egymástól olyan meghatározó mértékben, mint a fenntartók. A változásokhoz való viszony 

tekintetében úgy tűnt, jelentőséggel bír az iskolavezető képesítése, felkészültsége, vezetői ta-

pasztalata: különbség volt a vezetők közt abban a tekintetben, hogy melyiküknek milyen ok-

tatási szintre szólt a képesítése, rendelkezett-e tudományos fokozattal, és hány évet töltött 

el a pályán, illetve vezetői munkakörben. Nem tűnt azonban önmagában egyik tényező sem 

meghatározónak abban a tekintetben, hogy milyen módon és milyen eredménnyel valósították 

meg a szabályozás által megkövetelt változásokat. Lényeges szempontnak bizonyult az iskola 

mérete, székhelye (hiszen sok tekintetben az intézmény mozgásterére nézve is meghatározó 
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az otthont adó település mérete) és anyagi helyzete is. Legalább ilyen fontos lehet a fenntartó 

kérdése önmagában – a nem állami fenntartó komolyabb támogatást képes nyújtani a szak-

mai munka számára. Mindazonáltal mégsem ezek a tényezők bizonyultak a legjelentősebbek 

a változásokhoz való viszony tekintetében; a legfontosabb különbségnek a jóval esetlegesebb, 

személy- és vezetőfüggő elemek tűntek: például hogy hogyan fogadták saját maguk az egyes 

változásokat, hogyan interpretálták az iskolán belül, és hogyan oldották meg az intézményi 

gyakorlatba való átültetésüket. Bár az általunk készített esettanulmányok nem tudtak minden 

részletre kitérni, és néhány tekintetben eltérőek voltak a hangsúlyaik, a legfontosabb kérdések 

elemzését megítélésünk szerint lehetővé tették.

Iskolák és vezetőik

A vizsgált öt intézményt részben a kutatás szempontjai, részben az intézmények saját szem-

pontjai alapján és saját értelmezéseik figyelembevételével a vizsgált változásokkal kapcsolatban 

három csoportba tudtuk sorolni: a vizsgált változási területeken a legeredményesebb, illetve a 

legkevésbé eredményes utat választó kategóriát egy-egy intézmény képviseli, a vélhetően tipi-

kusabb utakat pedig az ellentmondásoktól nem mentes, kompromisszumos megoldásokkal 

élő három másik intézmény alkotja. Az alábbiakban az egyes iskolavezetőket és a változásokhoz 

fűződő viszonyukat e kategóriák mentén mutatjuk be.

A vizsgált változások tekintetében legjobbnak tűnő megközelítéssel élő iskolának a fő-

városi Petőfi iskolát, azaz egy gyengébb tanulói összetétellel jellemezhető iskolát találtunk. Az 

iskola vezetője magyar szakos tanár, aki rendelkezik tanítói és óvónői diplomával is. Sokrétű 

felkészültségét és tapasztalatait a képességfejlesztés szempontjából tartják kollégái előnyös-

nek. A vezető nem híve semmilyen tagozatos oktatásnak, inkább széles skálán mozgó tanulási, 

tapasztalatszerzési lehetőséget igyekszik kialakítani a gyerekek számára, a tanulói kíváncsiság-

ra, aktivitásra és a személyiségfejlesztésre helyezi a hangsúlyt. Ez a megközelítés, s emellett 

az iskola kis mérete is szerepet játszhatott abban, hogy az iskolán belüli kapcsolatokat minden 

megkérdezett jónak ítélte meg, mind a tanárok és a diákok, mind a vezetés és az előbbiek kö-

zött. A változások élére általában maga az igazgató állt: ha egyetért velük, és képes azonosulni 

a változásokkal, akkor saját meggyőzőerejét használva igyekszik kollégáit lelkesíteni.

Még a meggyőző szerep volt az enyém. Ilyen esetben az élére kell állni az embernek, és 

igyekezni a jót meglátni benne, megláttatni. Én elvtelenül nem teszem, csak azért mert 

a törvény ezt kívánja, de ebben én éreztem jót, ami miatt nem volt nehéz azonosulni 

vele. (Iskolavezető)

Azokat a változásokat, amikkel a vezetés nem ért egyet, jellemzően kevesebb lelkese-

déssel valósítják meg. A megvalósításhoz a pedagógusok megkapják a szükséges szabadságot.

A pedprogram részét együtt csináltuk, az órakeretet szintén együtt, hogy melyik tan-

tárgyból hány órát fordítunk erre. Aztán, hogy melyik pedagógus ezt hogyan építi fel a 

tanmenetben, az az ő dolguk volt, azzal én már nem foglalkoztam. (Iskolavezető)
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A vizsgált szabályozási változásokhoz változóan, hol pozitívan (szöveges értékelés, nem 

szakrendszerű oktatás), hol negatívan (évismétlés) állt hozzá. A jogszabályi változások helyi 

adaptálását itt általában teammunkában végzik. Az egyes változási területekre év elején témák 

szerint teamek szerveződnek, ezek vállalják a jogszabályok értelmezését, a szervezést, a peda-

gógiai programrészek átdolgozását, tantervbe illesztését.

Nálunk nem munkaközösségek vannak klasszikus értelemben véve, hanem munka-

csoportok. A munkacsoportok mindig augusztusban alakulnak egy adott feladatra. 

Volt anno NSZK-s, amikor az ment, most van pedagógusértékelő csoport. Mindig 7–8 

csoportot igyekszünk létrehozni, ami az adott év feladatait próbálja meg körbejárni. Ők 

foglalkoznak, 3–4 tanár, közelebbről azzal a dologgal. (Iskolavezető)

Egyes területek esetében segít a kerület által szervezett műhely is.

Holnap is lesz ilyen kerületi NSZK-műhely. A múltkor mi mutatkoztunk be, és az itt folyó 

gyakorlatot mutattuk be. Itt is működött egy csoport, akik rendszeresen összeültek, és 

rendszeresen megbeszélték a tapasztalataikat. Tehát biztos, hogy közelebbi kapcsolatot 

eredményezett ez a fajta munka. (Iskolavezető)

A vizsgálat idejére kialakultak ebben a fontosabb szerepek, a feladatmegosztás is köz-

tük, létezett pl. NSZK-munkacsoport, amely rendszeresen összegezte is a tapasztalatokat, de 

a szöveges értékelést is az adott munkacsoport dolgozta ki első körben (amiben vannak panel-

mondatok, de ezeket minden tanár maga alakíthatja). A változásokhoz való viszony, ha nem is 

volt egységesnek mondható, inkább pozitív volt a vezetés és a testület részéről is.

Ha valamit kötelező, akkor ha egyetértek, ha nem, azt úgyis meg kell csinálni. Ha meg 

kell csinálni, akkor próbáljuk meg úgy megtenni, hogy az egyrészt megfelelő legyen, és 

ne csak kipipáljuk. A másik, hogy akkor lássuk meg benne a jót is. Ha nincs úgy, ahogy 

én szeretném, akkor szeressem azt, ahogy van. (Iskolavezető)

A változásokhoz való pozitív viszonyulást részben az előzmények segítették elő (pl. a 

szöveges értékelés terén már korábban kidolgozták az értékelés számtalan módját), a nem 

szakrendszerű oktatás és az évismétlés, illetve a kevés HH gyerekekkel való foglalkozást pedig 

a képességfejlesztésben szerzett tapasztalataik segítik. A fogadtatás gyakran pozitív előjele 

mellett jellemzőnek tűnik a megvalósítás átgondoltsága: erre utal a munkacsoportok szerve-

zése, a kialakított megoldások iskolára és gyerekekre szabottsága és a kapcsolódó innovációk 

(pl. a szöveges értékelés kapcsán kialakított tanulói napló). A megvalósítás következetességét 

mutatja, hogy az iskola azokon a területeken is válaszol az érzékelt változási igényekre, ahol ez 

nem tartozik a formális kötelezettségeik körébe, illetve hogy az általunk vizsgált iskolák közül 

az egyedüli volt, amelyik a szöveges értékelés esetében nem tartotta meg az osztályozást. A 

jogszabályi változásokkal kapcsolatban az igazgató gyakran hiányolta az előkészítést, a jobb 

kommunikációt, de ennek ellenére igyekezett ezeket úgy kialakítani, hogy a későbbiekben 

önműködő rendszerként működjenek, és a pedagógusok saját munkájukat segítsék velük 

elő. Az esettanulmány tapasztalatai szerint úgy tűnik, hogy a fővárosi Petőfi iskola jutott leg-

közelebb a Rand-vizsgálatból kölcsönzött kölcsönös adaptáció implementációs mintájához, 
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amely rugalmasan alkalmazkodik a változásokhoz, de közben ezeket is kreatív módon, a saját 

igényekhez formálja.

A megvalósításban inkább tipikusnak mondható iskolák azonban kevésbé következete-

sen tudtak a megvalósításban eljárni, több kompromisszumra kényszerültek. A kompromisszum 

következtében sikerült úgy megoldaniuk a változással kapcsolatos elvárásokat, hogy alapvetően 

nem kellett megváltoztatniuk a korábbi gyakorlatot – a megvalósítás e mintázata a Rand Study 

típusai közül leginkább a formális megvalósításhoz esik közel. Az ilyen értelemben vett komp-

romisszum tipikus területe a vizsgált változások közül a szöveges értékelés volt, ezt jellemzően 

minden iskola az osztályozás megtartása mellett alakította ki, vagy menet közben tértek vissza az 

osztályozáshoz. Ezt az utat választotta például a megvalósításban más tekintetben legjobbnak 

tűnő kisvárosi Szent Jakab is. Az iskola vezetője nagyon felkészült, nagy munkatapasztalattal 

bíró, matematika-számítástechnika szakos pedagógus, aki 1984 óta tanít, rendelkezik általános 

és középfokú iskolában szerzett tanári tapasztalattal is, dolgozott pedagógiai intézetben szak-

értőként, és doktorált neveléstudományból. Az igazgató komoly pályázati tapasztalatokkal is bír, 

az iskola TÁMOP-programokban való aktív részvétele az ő pályázói aktivitásának köszönhető. 

Eszközeit tekintve az iskola – nem állami intézményként – széles lehetőségekkel bír, ami a peda-

gógusok továbbképzésében, foglalkoztatásában, a különórák volumenében is megmutatkozik. 

A jogszabályi változásokban az iskola érintettsége csekélyebb volt, mint az önkormányzati isko-

láké, a vizsgált jogszabályi változásokkal összefüggő változtatást csak az integráció, a szöveges 

értékelés és az 5–6. évfolyam terén kellett megvalósítaniuk. A jogszabályi változásokat tantárgyi 

munkaközösségek készítették elő: ők kaptak megbízást az elvek kidolgozására, ezeket az egyes 

munkaközösségek megvitatták, és közösen döntöttek a megvalósítás módjáról. De létrehoztak 

tematikus, integrációs munkaközösséget is az integrációhoz kapcsolódó feladatokhoz. A vál-

tozásokhoz való hozzáállás általánosságban pozitív, a megvalósításban is a legtöbb esetben 

példaértékűen jártak el. Feltehetően csak a szöveges értékelés melletti erős személyes elköte-

leződés hiányzott ahhoz, hogy ne csak a szükségszerű kompromisszumig jusson el a gyakorlat 

ezen a területen.

Egy másik tipikusnak tűnő, szintén kompromisszumhoz vezető megoldást követett a jó 

tanulói összetételű fővárosi Szent Irma iskola, amelynek a vizsgált területek közül csak néhány 

ponton kellett változással szembenéznie: a szöveges értékelés és a nem szakrendszerű okta-

tás terén. Az iskola igazgatója fiatal, ambiciózus menedzserigazgató, kialakult pedagógiai és 

szakmai elképzelésekkel, aki a vizsgált területek jelentős részén nem kényszerült változtatásra; 

elképzeléseit elsősorban az iskola versenyképességét és tanulómegtartó képességét segítő 

struktúrák kialakításában valósította meg. Az iskolában a szöveges értékelést már korábban 

megpróbálták bevezetni, végül azonban elálltak tőle, mert nem sikerült mindenkinek tetsző, meg-

nyugtató megoldást kidolgoznia az ezzel megbízott pedagógusnak. A szöveges értékelés hiva-

talos bevezetésekor végül itt is a kompromisszum, az osztályozás megtartása mellett döntöttek.

A harmadik tipikusnak gondolt megoldást a községi iskola képviseli, amely ugyancsak 

kompromisszumra jutott, de némileg más úton. Az iskola vezetője a vizsgálat idején négy éve 
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töltötte be feladatát, de az adott helyzetben úgy élte meg, hogy saját vezetői szerepe a kistérségi 

többcélú társulás létrejötte következtében leértékelődött. Mozgástere a legtöbb tekintetben 

megmaradt ugyan, mégis beszűkült a korábbi helyzethez képest: például az általunk vizsgált 

egyik változási terület, a HHH-integráció esetében szándéka ellenére volt kénytelen részt ven-

ni az iskola felső vezetésének döntése következtében az IPR-programban, mint tagiskola, így 

maga is inkább csak közvetítői és megvalósító szerepbe szorult a döntéshozói szerepkörből. 

Szerepleértékelődésként élte meg, hogy a TKI tagintézményeként nem igazgató, hanem tagintéz-

mény-vezető lett a beosztása, noha feladatai nem változtak érdemben. A pozíciócsökkentéssel 

ugyanakkor többletmunka járt, például a kapcsolattartás a nyolcas összefogás többi tagjával. 

„Sajnos minden a mi nyakunkon van. Ugyanaz, mint eddig volt, csak még van a közvetítői szerep” 

(tagintézmény-vezető). A vizsgált változási területek esetében úgy tűnt, hogy eleve csak – az 

implementáció elmaradásával egyenértékű – formális megvalósítást tekintette reális és elke-

rülhetetlen célnak, külső kényszer hatására vagy a forrásbővülés áraként. Valódi változást nem 

érzékelt, vélhetően nem is várt el. A pedagógusokhoz hasonlóan úgy nyilatkozott, hogy ezeket 

az elvárt változásokat „mindig is csinálták, csak nem így hívták”.

A legnagyobb gond, ami a törvénnyel nem jött ki, hogy a dokumentációja mi legyen. Az 

ember ilyenkor mindig attól fél, hogy ha számon kérik, akkor mit kérnek rajta számon. 

Mert hogyha megmondják, hogy A, B és C lapot ki kell tölteni. De ha nincs ilyen, hogy 

mit kell csinálni, akkor bármiben hibázhat az ember. Szóval ez a dokumentációs része 

volt, ami problémát okozott. (Tagintézmény-vezető)

A vezető a változások megvalósulását már a fentieknél fogva sem igyekezett személyesen 

segíteni, de nem is tudta volna, a pedagógusok felkészítése az iskolavezetés legfelső szintjének 

döntései mentén, elsősorban az IPR-hez kapcsolódva történt, amennyire történt. Hogy némi 

változás, pozitív elmozdulás a tapasztalatok szerint mégis bekövetkezett, az feltehetően rész-

ben annak tudható be, hogy a községi kisiskola pedagógusai korábbi tapasztalataikra inkább 

tudtak építeni – hiszen korábban sem tudtak szelektálni a tanulók között, így saját erőből kellett 

a felzárkóztatást megoldaniuk, amennyire tudták. Ezúton feltehetően nem kevés tapasztalatot 

szerezhettek a heterogén tanulói környezetben való tanítással, a sokféle probléma egyidejű ke-

zelésével kapcsolatban. Ez magyarázhatja azt a változással szembeni nyitottságot is, amit a nem 

szakrendszerű oktatás terén az igazgató formális elvárásai ellenére is mutattak a pedagógusok 

(később a vezető is) némi tapasztalatszerzést követően. Bár a megvalósulás itt is kompromisszu-

mos maradt – a szöveges értékelés területén a pedagógusok megőrizték a korábbi gyakorlatot –, 

mégis úgy tűnik, sok más téren sokat változott az általuk követett gyakorlat.

A vizsgált változások esetében a legkevésbé nyitottnak és eredményesnek a kevésbé 

kedvező összetételű kisvárosi Bánáti iskola bizonyult. Az iskolavezető ugyan csak egy éve töltötte 

be ezt a posztot, a vizsgálat idejére mégis bőven szerezhetett vezetői tapasztalatot, hiszen előt-

te 14 évig igazgatóhelyettes volt. Az iskolát, bár alkalmaztak tanulói haladást segítő eszközöket 

(Belső Gondozási Rendszer, BRG), az általunk vizsgált változások a jelek szerint nem érintették 

meg mélyebben. A fogadtatásuk eleve kedvezőtlen volt az iskolavezető részéről, s a véleménye 
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tapasztalataink alapján nem is változott. Ezt közvetítette a tantestület felé is. Úgy tűnik, a nem 

szakrendszerű oktatás lényegét nem teljesen értette meg, célját saját értelmezése alapján né-

mileg redukálta. Az egyes területeken a megvalósítás feladatát a tantárgyi munkaközösségek 

vezetőire bízta, akik a célok elérése helyett elsősorban azt tartották szem előtt, hogy mindenki 

vegye ki a részét a megvalósításból. Továbbképzésen nem vettek részt, feltehetően ez is nehe-

zítette az érvényes és egységes értelmezések és megoldások kialakulását. Végeredményben 

néhány, a szöveges értékelés területén mutatott kezdeményezés ellenére itt is inkább formális 

megvalósításról lehet beszélni.

Az esettanulmányok elemzéséből összességében úgy tűnik, a Petőfi iskola kivételével a 

megvalósítás mindenütt elmaradt a remélttől. A Szent Irma és a Szent Jakab esetében komp-

romisszumig, a Bánáti és a kisványodi iskola esetében formális megvalósításig jutott a folyamat. 

Igyekeztünk összegyűjteni, hogy mi játszott szerepet a folyamat alakulásában és a változások 

megvalósításában. Mindenekelőtt fontos szerepe volt a fogadókészségnek, nyitottságnak, és 

a megvalósításhoz kapcsolódó stratégiák, eszközök és struktúrák létének és minőségének. A 

(mentális) nyitottság (szerencsésebb esetben motiváltság), azaz a változások céljának, értelmé-

nek megértésére és elfogadására való képesség összefüggést mutat az előzményekkel és az 

iskolavezetői attitűdökkel, elvárásokkal. A kompetencia alapú oktatás bevezetésével kapcsolatos 

előzmények vagy az ettől függetlenül szerzett tapasztalatok léte segíthette a megértést a vizsgált 

területeken, különösen ott, ahol a változtatás összetettebb és nagyobb mértékű szemléletváltást 

igényelt (pl. 5–6. évfolyam nem szakrendszerű átalakítása), és általánosan is jelentős mértékben 

valószínűsítette a nyitottságot, motiváltságot. A nyitottság mindenekelőtt az iskolavezető szemé-

lyes attitűdjeként, vezetői elvárásokhoz és gyakorlati megvalósítási utakhoz kapcsolódva válhat 

meghatározó elemmé. Úgy tűnik, megléte nem feltétlenül függ a megvalósításhoz kapcsolódó 

eszközöktől, sőt, a jó adottságokkal rendelkező és a tanulók közt szelektálni képes iskolák ép-

penséggel hátrányba is kerülhetnek, mivel kevesebb saját előzetes tapasztalatot gyűjtöttek a 

vegyes összetételű tanulócsoportok tanítása terén (pl. Szent Irma). Kellő nyitottság, megértési 

készség, kíváncsiság hiánya esetén a változás lényege a gyakorlatban inkább egyfajta technikai 

tanulási folyamat szintjén tud megvalósulni. A nyitottság a Petőfi iskola vezetőjének értelmezésé-

ben ugyanakkor egyszerre jele az iskolai gyakorlat alkalmazkodóképességének, s annak, hogy 

a készen kapott célokat és eszközöket rugalmasan tudják kezelni, az iskolai, tanulói szükségle-

tekhez igazítva őket (pl. a tanulói napló alkalmazása).

A megvalósításhoz kapcsolható eszközök, struktúrák meglétét a vizsgált esetekben minde-

nekelőtt a tanárok (és esetleg az iskolavezető) felkészítése jelentette, akár továbbképzések, akár 

saját erőből történő felkészülés (pl. hospitálások, szakkönyvvásárlás) formájában. A továbbkép-

zések tekintetében jelentős különbségek voltak a jobb helyzetben lévő és a kevésbé jó helyzetben 

lévő iskolák között (pl. a Szent Jakab és Kisványod között), a legnagyobb különbséget mégsem ez 

jelentette. Esettanulmányainkban fontosabbnak tűnt a saját erőből való felkészülés, mivel ez függött 

inkább össze a tanárok motiváltságával. A községi iskola pedagógusai a kívülről szervezett vagy 

nem jó minőségűnek tekintett továbbképzéseket igyekeztek saját (vélhetően egyéni) utánajárással 
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pótolni, az iskola a központi támogatást kényszerült saját erőfeszítéssel kiváltani. Meghatározónak 

tűnik továbbá a megvalósítás során alkalmazott vezetői stratégia, illetve az a struktúra, amire a 

megvalósítási folyamatok épültek. Az általunk vizsgált iskolák többségében a munkaközösségek 

kezébe került a feladat, ahol a sok egyéb feladat egyikeként feltehetően könnyebben szorult hát-

térbe, s a megvalósítás könnyebben formalizálódott. Abban az iskolában (Petőfi), ahol a feladatot 

célzottan az adott témára szerveződött munkacsoport kapta, úgy tűnik, több eséllyel vitték végig a 

folyamatokat a célok megvalósítását szem előtt tartva. A feladat és a felelősség egyértelműsége és 

konkrétsága különálló struktúraként szerveződve feltehetően kevésbé vegyül és vész el a munka-

közösségek szintjén adódó egyéb versengő célok között (lásd 9. táblázat).

9. táblázat. A változásokat intézményi szinten befolyásoló feltételek dimenziói

A megvalósításhoz kapcsolódó feltételek: 
eszközök és struktúrák

Nyitottság

+ –

+ Fővárosi B iskola (Petőfi)  
Kisvárosi A iskola (Szent Jakab)*

Fővárosi A iskola (Szent Irma)  
Kisvárosi A iskola (Szent Jakab)*

– Községi C iskola (Kisványod)* Kisváros B iskola (Bánáti)  
Községi C iskola (Kisványod)*

Megjegyzés: A vastagabbal jelölt intézmények egyértelmű besorolásúak, a *-gal jelöltek az egyes változási területeken eltérőnek mutat-
koztak a két dimenzió szempontjából.

OSZTÁLYTERMI SZINT, PEDAGÓGUSOK

A vizsgált változások többsége végső soron a pedagógusok kezébe kerül, s ott dől el, hogy lesz-e 

akár tartós, akár ideiglenes eredménye. Michael Barber és munkatársai az implementáció kérdé-

seit érintő munkájukban a fenntarthatósághoz jelentős mértékben hozzájáruló tényezők között 

az együttműködéseket emelték ki a közvetítő intézmények szerepe mellett. Ennek egyik fontos 

formája a tanárok közti együttműködés, együttműködő gyakorlat kialakítása, ami egyben a tár-

sak általi elszámoltathatóság egyik formája is. Ezen túlmenően a pedagógusok felkészültsége és 

szakmai fejlődés iránti motiváltsága az a hajtóerő, amely sokat segíthet ezekben a folyamatokban 

(Mourshed et al. 2010). Kutatási eredmények mutatják, hogy a tanulási célok előtérbe kerülése 

nyomán elvárható hatékony tanulásszervezési módszerek minőségét egyaránt meghatározzák 

a pedagógusok személyes kvalitásai és a szervezeti-vezetési környezet, amelyben dolgoznak 

(Seashore–Wahlstrom 2008, idézi Halász 2009). Más elemzés arra mutatott rá, hogy a központi 

kezdeményezésű változások jelentős része nincs kellő tekintettel a tanári munkára gyakorolt nem 

szándékolt hatásokra, aminek következtében megnő a pedagógusokra nehezedő nyomás és 

stressz (Calderhead 2000).

Osztálytermi szinten a pedagógus felkészültsége, szemlélete és munkája, azaz a konkrét 

osztálytermi gyakorlat az, amin múlhatnak a változások. Feltevésünk szerint osztálytermi szinten 
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a változásokra a felkészültség mellett a tanárok változáshoz való viszonya és olyan megoldások 

intézményesülése tud hatást gyakorolni, amelyek a pedagógusok tartós együttműködésére 

építenek. Esettanulmányaink az osztálytermi szintű folyamatok elemzéséhez nem tudtak kellő 

mélységű és mennyiségű információt szolgáltatni, így csak a pedagógusok változáshoz való 

viszonyát, azzal összefüggő tapasztalatait és esetleges saját útkeresésüket tudtuk megfigyelni. 

Az esettanulmányok készítése során több pedagógussal (pl. alsó és felső tagozaton tanítókkal 

egyaránt) készítettünk interjút, a köztük meglévő véleménykülönbségekre is figyelemmel. Az elem-

zés ebben a vonatkozásban mégis inkább csak részleges maradt, mivel nem volt mód minden 

pedagógussal beszélni az esettanulmányok készítésekor, és az interjúalanyok kiválasztásában 

esetlegesség is közrejátszott (pl. hogy az iskolavezető kit javasol az esettanulmány készítőjének). 

Az általunk vizsgált iskolák egyikében sem volt homogén a tantestület, véleménykülönbségek is 

felsejlettek az alsó és a felső tagozaton tanító tanárok, esetleg a fiatalabb és az idősebb tanárok 

között. A véleménykülönbségeket nyilvánvalóan befolyásolhatta a pedagógusok adott válto-

zási területen való személyes érintettsége (pl. a beiskolázáshoz, a szöveges értékeléshez, az 

évismétléshez kapcsolódó szabályozás csak az alsó tagozaton tanító tanárokat érinti, az 5–6. 

évfolyam nem szakrendszerű átszervezése és az integráció pedig minden tanárt). A vélemény-

különbségek mértékére és mélységére irányulóan módszeres vizsgálatra azonban kellő meny-

nyiségű információ hiányában nem volt módunk, ezért a pedagógusok esetében a típusalkotás 

lehetőségeivel is csak igen óvatosan tudtunk élni.

A pedagógusoknál hasonló dimenziókat vizsgáltunk, mint az igazgatóknál: a fogadókész-

séget, a célok megértésére való nyitottságot, a megvalósulással kapcsolatos motiváltságot, a vál-

tozás fogadtatását, a megvalósításhoz kapcsolódó előzetes tapasztalataikat, felkészültségüket, 

a felkészülés és tapasztalatszerzés útjait (pl. továbbképzések, együttműködések, hospitálások), a 

szükséges eszközök létét, valamint a megvalósítással kapcsolatos tapasztalatokat, véleményeket, 

azaz hogy megítélésük szerint milyen eredménnyel jártak ezek a változások. A változások fogad-

tatásával, éspedig szinte mindegyik változással kapcsolatban a legtöbbet azzal a véleménnyel 

lehetett találkozni, hogy „mindig is ezt csinálták, csak korábban nem így hívták”. A megállapítás 

egyszerre lehet megalapozott és a nyitottság hiányának a jele. Megalapozott lehet ott, ahol a 

korábbi gyakorlatnak valóban része volt a szóban forgó elem, így kapcsolódik hozzá előzetes 

tudás, tapasztalat (pl. a szelektálni nem tudó iskolák esetében a felzárkóztatás, a differenciálás, 

a tanórán kívüli fejlesztés gyakorlata, lásd a Petőfi iskola és Kisványod esetében). Viszont ahol 

előzetes tapasztalatokról nem lehet beszélni, ott a nyitottság hiányát, a változással szembeni 

belső ellenállás egyik formáját jelentheti (pl. a Bánáti Általános Iskola, Szent Irma Általános Iskola).

Én nem tudom, nem vagyok benne, de a kolléganők elmondják mindig, hogy ezt eddig 

is így csináltuk, csak nem neveztük nevén a dolgot. (Alsós tanító, Kisványod)

Hoztak egy rendeletet, amit az embernek tudomásul kell vennie, és slussz. (Alsós ta-

nító, Kisványod)

Nehéz az embernek lépést tartani a változásokkal. Ha valaki olyan típusú ember, mint 

én [lelkizős], akkor ezeket a dolgokat nehezen fogadja el. (Felsős pedagógus, Bánáti)
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A pedagógusok saját felkészültségükkel és/vagy a feltételek meglétével kapcsolatban 

gyakran beszámoltak hiányosságokról, ennek ellenére szintén általánosnak mondható, hogy a 

felkészültség és a feltételek esetleges hiánya vagy a megértési nehézségek dacára is jellemzően 

igyekeznek, teszik a dolgukat.

Én ezt tanultam, és próbálom is, de megmondom őszintén, hogy nagyon nehéz a 

mindennapokban, megvalósíthatatlan, és ennek az anyagi háttere nulla. Addig, amíg 

itt pár száz fénymásoló lapot kap kártyán egy kolléga, addig nem lehet differenciálásról 

beszélni. (Alsós pedagógus, Szent Irma)

Felmerült, érdekelne is sokunkat, szívesen mennének a kollégák. Ott tartunk, hogy a 

tanfolyamokat akkor fizeti az iskola, akkor kapunk támogatást, ha a kötelező hétéves 

ciklusban tartunk, egyébként nem. Ezeket az igazgatóság intézte, főleg az alsósoknak 

volt, azt hiszem, magyar szövegértéssel kapcsolatos tanfolyam, volt számítástechnikai 

(azt én is elvégeztem) …másra nem emlékszem, ez a kettő volt a közelmúltban. (Felsős 

pedagógus, Bánáti)

Egy tanár tudott részt venni rajta [a nem szakrendszerű oktatással kapcsolatos tovább-

képzésen] a pénzhiány miatt. (Felsős tanár, Kisványod)

Mindazonáltal nagy különbséget jelenthet, hogy a fent vázolt igyekezet milyen mélység-

ben és hogyan történik, és hogy az formális megvalósításhoz vagy érdemi változáshoz vezet.

[A jogszabályi változásokat] követjük, téma szokott lenni a megbeszéléseken. Amit nem 

tudunk megvalósítani, azt „lepapírozzuk”, mert a papír nem fog visszabeszélni. (Felsős 

pedagógus, Bánáti)

Sokat segít a változások elfogadásában és megvalósításában az együttműködések 

gyakorlata. Az együttműködési készség jellemzően az intézményi kultúrával összefüggő elem, 

elsősorban a mindennapi munkát jellemzi, de igen erősen kihat a változások megvalósulására 

is. A közös munka, az egymástól való tanulás képessége a változások gyakorlatba ültetését is 

jelentős mértékben megkönnyíti.

Az idősebb kollégáktól nagyon sok segítséget kaptam. Nagyon emlékszem rá, hogy első 

nap leemeltem a naplót, és egy szót sem szóltam senkihez, csak néztem, hogy mit hová 

kell írni, és hárman álltak fölém és mondták, hogy mit hová. Bármiben, nagyon-nagyon 

sokat segítenek. (Felsős pedagógus, Szent Jakab)

Az igazgatónőnek az volt a szerepe, hogy ezt be kell vezetni, de nálunk úgy működik, 

hogy ha van valami, akkor azt megcsináljuk és közösen. (Felsős pedagógus, Petőfi)

Két NSZK-s tanárral mi hárman jobban együttműködtünk, én is alsóba mentem óraláto-

gatásra, megnézni, hogy a kooperatív technikákat hogyan csinálják, milyen újdonságok 

vannak. Alsós tanár ebben tud újat mutatni a felsősnek. (Felsős pedagógus, Petőfi)

A pedagógusok többsége az eredmények tekintetében érdemi változást nem érzékelt a 

befektetett munka ellenére sem, ennek okát főleg az iskolán és önmagukon kívüli tényezőkben 

látták.



86

Iskolák és pedagógusaik

Az iskolák fentiekben bemutatott csoportosításában tárgyaljuk az esettanulmányok tapaszta-

lataiból feltáruló különbségeket. A vizsgált területek esetében a megvalósításban a legjobbnak 

mondható fővárosi Petőfi iskola tantestületét – már az iskola kis mérete folytán is – jó csapatnak 

értékelték a meginterjúvolt pedagógusok. Saját területükön nagy szabadságot élveznek a pe-

dagógusok, több területen megjelenő vélemény, hogy „ez ránk van bízva” (alsós pedagógus, 

Petőfi iskola). Nagy munkabírással rendelkező, összeszokott közösség.

Kicsi, zárt közösség. Reggel bejövünk 7-kor, este 7-kor hazamegyünk. (Alsós tanító)

Az előzmények révén – mivelhogy korábban is foglalkoztak a kérdések jelentős részével, 

pl. használták a szöveges értékelést – nagyobb mértékű nyitottság volt biztosított az esetükben. 

Az évismétlés tilalmától ők is elhatárolódtak, a többi változással szemben azonban nem mutattak 

hasonló ellenállást. Az attitűdök fontosságához adalék: az iskolavezető megítélése szerint ezen 

múlik például az is, hogy a szülők hogyan fogadják a változást. Ha a tanárok lelkesek, akkor a 

szülők is szívesebben fogadják.

Szerintem az is fontos, hogy ha a tanítók igazán elkötelezettek, ha szeretik a szöveges 

értékelést, akkor ezt elsőben át tudják adni a szülőknek, és akkor a szülők is szeretni 

fogják, mint ahogy érkezett pozitív visszajelzés a szülőktől a mostani elsőben. Szerin-

tem attól függően és annyit ér, amennyire a tanítók lelkesedéssel teszik ezt, és át tud-

juk adni. Ha én nem érzem a hitelét, akkor onnantól kezdve a szülő sem fogja szeretni. 

(Iskolavezető)

A tanárok lelkesedését feltehetően nagyban befolyásolja az iskolavezető személyes atti-

tűdje, elkötelezettsége, mindazonáltal interjúalanyaink lelkesnek mutatkoztak a saját munkájukkal 

kapcsolatban még támogatás hiányában és a kihívásokkal szemben is.

Ehhez kell egy olyan csapat, közösség, ahol tetszik ez a szemlélet, és, ha megvonnák tő-

lünk, akkor is továbbvinnénk. Én ezt jó döntésnek tartom, csak azt a fajta segítséget meg 

kellett volna adni hozzá, amit mi magunktól kigyötörtünk. (Felsős tanár, Szent Irma iskola)

A változások gyakorlatba ültetését feltehetően a pedagógusok esetében is nagyban 

segítette, hogy jellemzően az egyes tématerületek mentén kialakított, év elején szerveződő 

munkacsoportok készítik elő és szervezik a munkát, s hogy ezek körül kialakult egy kis mag, 

amely ilyen esetekben igen aktív, sőt, proaktív módon viszonyul a feladatokhoz. A feladatvállalás 

a pedagógusok körében természetesen ezen túlnyúlik, ha más feladatokról van szó.

Megoszlik. Már majdnem le is osztódik. Ha jön egy új jogszabály, amit értelmezni kell, 

akkor az egyértelmű, hogy hozzám kerül. Ha zenés műsort kell összeállítani, akkor az 

egy másikhoz. Itt mindenki megtalálja a helyét, amivel erősítheti a csapatot. (Felsős 

tanár, Petőfi iskola)

Nézetkülönbségek azért adódnak a testületen belül, az alsós pedagógusok például 

nagyobb gondnak látják a tanulói heterogenitás növekedését, mint az iskolavezető és a felsős 

pedagógusok.
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A kompromisszumosnak mondható megvalósítási utat járó iskolák pedagógusainál vagy 

az előzmények, vagy az iskolavezető személyes elköteleződése, az együttműködésre és biza-

lomra épülő intézményi kultúra hiányzott ahhoz, hogy kellően nyitottan álljanak a változásokhoz. 

(Ehhez megítélésük szerint természetesen hozzájárultak intézményen kívüli tényezők is, pl. a 

döntéshozók részéről a nem elégséges kommunikáció, a központilag elkészített eszközök hiá-

nya vagy késlekedése.) A felkészülési lehetőségek (például továbbképzések) ezekben az isko-

lákban inkább voltak adottak, a kellő érintettség és/vagy elkötelezettség hiányában azonban 

szükségképpen egy kompromisszum szintjén valósultak meg, ami a megvalósítás technikai, 

formálisabb jellegét eredményezi. Ez tűnt jellemzőnek a fővárosi A iskola (Szent Irma) esetében. 

Kicsivel több nyitottság volt érzékelhető a kisvárosi A iskola (Szent Jakab) és a községi C iskola 

(Kisványod) pedagógusai körében, utóbbiak esetében ezt elsősorban korábbi tapasztalataik-

kal tudjuk magyarázni. Igaz, ez a nyitottság mérséklődött egyes esetekben, amikor kevesebb 

meggyőződéssel követik az elvárásokat, de betartják a szabályokat, pl. az évismétlés esetében: 

„Hoztak egy rendeletet, amit az embernek tudomásul kell vennie, és slussz” (alsós tanító, Kisvá-

nyod). Vagy a nem szakrendszerű oktatás bevezetése esetében.

Nem ástuk bele magunkat – de azt el kell, hogy mondjam, hogy nem csak én, hanem 

a négyesen belül egyik település sem – olyan mértékben a szakrendszerű-nemszak-

rendszerűbe, hogy milyen változatos módon tudnánk még megcsinálni, megvalósítani. 

(…) Mi azt az utat választottuk, hogy a kötelező óraszám terhére meglegyen a törvényi 

minimum. (Felsős pedagógus, Kisványod)

A másik kompromisszum (pontosabban áthidaló megoldás) a megvalósításhoz kapcso-

lódó felkészülés oldalán épülhet be: ahol nem volt kellő forrás a pedagógusok továbbképzésére, 

vagy azt nem ítélték megfelelő színvonalúnak, ott ezekről és a felsőbb szintű elvárásokról le-

mondva a pedagógusok saját erőfeszítéssel tudták legalább részben pótolni ezek hiányát (lásd 

a fővárosi Petőfi iskola, illetve részben a kisványodi pedagógusok).

A szöveges értékeléssel kapcsolatosan a pedagógusok elsősorban az internetről szerez-

nek információt, külön felkészítésben vagy továbbképzésben nem részesülnek ezzel kap-

csolatosan. (…) Hiszen az ezzel kapcsolatos továbbképzések nem olcsóak. (Alsós tanító)

Az utóbbiban például a tanárok a saját vállukon hordták el a problémákat, megpróbáltak 

a sokéves tapasztalatokra építve megoldást találni, valamint kitölteni az elvárások és a segítség-

nyújtás közötti űrt. Nyitottak voltak a külső segítség felé, de ezekben többnyire csalódtak (pl. 

továbbképzések). A tanárok itt összességében nagyon negatívan élték meg a változásokat, hiába 

próbáltak alkalmazkodni, „morognak, vagy lenyelik a panaszaikat”. Ettől függetlenül igyekeztek 

követni a szabályokat, de ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy próbálták megtalálni a kompromisz-

szumokat, hogy a formalitásoknak megfeleljenek, de a mindennapi helyzeteknek megfelelően 

„korrigálják” a jogszabályokat (Ceglédi–Pusztai 2010).

A legkevésbé eredményes utat bejáró intézmény esetében a pedagógusok számára eleve 

kisebb mozgástér állt rendelkezésre az iskolában, az intézményi döntésekbe az esettanulmány 

tanúsága szerint nem igazán szólhattak más kérdések esetében sem bele, s a változásokkal 
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kapcsolatban az iskolavezető elvárásai is eleve inkább csak formálisak voltak. A kötelező to-

vábbképzéseken túlmenően nem volt részük szakmai fejlődési lehetőségekben, kimaradtak a 

HEFOP és a TÁMOP kompetencia alapú programjainak és kapcsolódó képzéseinek fejlődési 

lehetőséget jelentő áramából is.

Kompetencia alapú oktatást nem csinálunk, tudom, hogy van ilyen, voltam is ilyen bemu-

tatón. Valahogy a vezetés nem különösebben erőltette ezt a dolgot. Csoportfoglalkozást 

foglalja magában. Amit láttam, az tetszett, jól felszerelt osztályokban dolgoztak különbö-

ző képességű gyerekekkel. Eddig ez nálunk nem került bevezetésre. (Alsós pedagógus)

Volt egy képzés, a belső gondozói rendszer megismerése. Akkor itt egy páran részt 

vettünk ezen a 30 órás képzésen. Én ebben is azt láttam, hogy plusz adminisztráció, 

ezért nekem nem tetszett meg. Ez az állandó dokumentálás… lassan belefulladunk. 

(Alsós pedagógus)

Ezek a kedvezőtlen feltételek feltehetően nem segítették a változásokhoz való pozitív 

hozzáállás, az elköteleződés kialakulását, különösen azzal a ténnyel együtt, hogy maga az 

iskolavezető sem volt elkötelezett egyik változás mellett sem, inkább csak kritizálta a központi 

szándékokat. A pedagógusok – kellő elvárások hiányában, csak a formális megfelelési célok 

mentén gondolkodva, illetve a továbbképzéseken való részvétel nélkül – feltehetőleg nem nagyon 

érzékelték saját felkészültségük hiányosságait sem. Ennek ellenére találkoztunk ebben az isko-

lában is olyan pedagógussal, aki meg tudta látni a változási területek egyikében a lehetőséget 

és a fejlődés tényét. Ugyanakkor ellentmondásnak tűnik, hogy hiába viszonyultak eleinte kreatív 

módon a szöveges értékeléshez, az osztályozást végül ők is megtartották.

Összességében úgy tűnik, hogy a pedagógusok szintjén is sokat számít a nyitottság, 

motiváltság, ami a vezetői elköteleződés részbeni hiányában is kialakulhat az előzetes tapasztala-

tokkal kapcsolatban; akár kompetencia alapú oktatással összefüggésben, akár attól függetlenül 

is. A megvalósításban szintén fontos lehet a kapcsolódó eszközök, továbbképzés segítségével 

történő felkészítés, de ebben a tekintetben egyenetlen a pedagógusok részvételi lehetősége, 

és részvétel esetén sem egyértelműen pozitívak a tapasztalatok. A pedagógusi munka szem-

pontjából könnyebben hasznosítható tapasztalatok más úton is megszerezhetőek, például a 

továbbképzések kellő motiváltság esetén – bizonyos mértékig legalábbis – kiválthatóak egyéni 

utánajárással is. Összességében – a PACE kutatás típusait kölcsönvéve – a vizsgált iskolák peda-

gógusainak körében feltehetően az engedelmesség stratégiái voltak a leginkább jellemzőek. Az 

ellenállás is erősen megnyilvánul az évismétlés és a szöveges értékelés esetében, de inkább csak 

verbálisan, ténylegesen nem jellemző. Kreatív változtatásra is akadt példa, de az úgy tűnik, csak 

abban az iskolában tudott megmaradni, ahol az intézményi struktúrák is támogatták. Mindazon-

által úgy tűnik, e stratégiák is változnak az időtől, a változási terület tartalmától függően is, illetve 

változhatnak a tapasztalatok függvényében is (pl. kreatív változtatás engedelmességbe ment 

át a szöveges értékelés esetén, az ellenállás pedig szintén engedelmességbe az évismétléssel 

kapcsolatosan; az 5–6. évfolyam átalakítása esetében az ellenállás szintén engedelmességbe, 

s gyaníthatóan legalább részben sok helyen kreatív változtatásba is).
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AZ EGYES IRÁNYÍTÁSI SZINTEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT

A helyi és intézményi szintű irányítás tapasztalatait vizsgáló projektünkben az elemzés végén az 

irányítási szintek közti kapcsolat kérdését állítottuk a középpontba. A kérdés fontossága abból a 

felismert és felértékelődött tényből adódik, hogy „mindegyik szintet segítheti vagy akadályozhatja 

a felette lévő (és a sikerhez mindegyiknek szüksége van a többi elkötelezettségére és energiájá-

ra)” (Fullan 2008c, 77.) Ezen túlmenően a tanulást támogató politikák szempontjából különösen 

fontos, hogy befolyással legyenek az osztálytermi szintre. Ez a megközelítés felértékeli az alsóbb 

irányítási szinteket, és igen átgondolt és koherens megvalósítást igényel mind az intézményi, mind 

a helyi és a központi kezdeményezésű változtatásoktól. Néhány esettanulmány tapasztalatára 

alapozva nem lehet ugyan átfogó következtetésekig jutni, az elemzett esetekből kiindulva még-

is megpróbálunk néhány, az eseteken valamelyest túlmutató tapasztalatot megfogalmazni két 

területen: a helyi és az intézményi szint, azaz az önkormányzatok és az intézmények, illetve az 

intézményi és az osztálytermi szint, azaz az iskolavezetés és a pedagógusok közti kapcsolatra 

vonatkozóan. Mindkét területtel kapcsolatosan hasonló kérdéseket fogalmaztunk meg: Van-e 

világosan megfogalmazott elvárás a felsőbb irányítási szint részéről az alsóbb irányában a válto-

zási területekkel kapcsolatosan? Van-e lehetőség ezekkel kapcsolatosan a megvalósítás során az 

egyeztetésre, a kétoldalú kommunikációra, illetve az együttműködésre? Van-e törekvés szakmai 

támogatásra a megvalósulás során? És végül, de nem utolsósorban: hogyan viszonyulnak az 

egyes alsóbb szintű szereplők a központi kezdeményezésű változásokhoz?

A helyi és az intézményi szint, azaz az önkormányzatok és az intézmények közti kapcsolat 

eltérő volt a vizsgált helyszíneken. A fővárosi kerületben a kapcsolat több területen is megnyilvánult. 

A tervezési gyakorlat során az önkormányzat részletes, intézményekre bontott feladatokat, el-

várásokat fogalmazott meg, amelyek jó eséllyel megjelentek az intézményi dokumentumokban is. 

Másfelől léteztek a kerületben az érdekérvényesítésnek és a szakmai konzultációnak intézményes 

formái is, melyek egy két- vagy többoldalú párbeszéd lehetőségét teremtették meg a helyi szintű 

oktatáspolitikában. Ami pedig a megvalósítást leginkább segíteni tudta az egyes iskolákban, az a 

helyi támogatási formák kialakítása volt, ami formális, intézményesített lehetőséget biztosított vala-

mennyi intézmény számára a fontosabb változási területeken (pl. „átmenet” műhely, NSZK-műhely, 

továbbképzések). Ezek nemcsak a felkészüléshez, értelmezésekhez tudtak szakmai támogatást 

nyújtani, de az intézmények közti együttműködési lehetőségeket is ki tudták aknázni az egymástól 

való tanulás lehetősége révén, s egyben biztosítani tudták a központi, illetve a helyi önkormányzati 

célok és az intézményi működés kapcsolatát, ami hozzájárul a központi szándékok megvaló-

sulásának jobb eredményességéhez is. A fővárosban az önkormányzat valamilyen formában 

mindhárom fontosnak ítélt közvetítői intézményi szerepet be tudta tölteni.

A kisvárosban az önkormányzat és az intézmények kapcsolata kevésbé mondható in-

tézményesültnek.

Kialakult egy olyan gyakorlat is a városban, hogy ha az intézményvezetők közül valakinek 

problémája van, az megkeres engem. Pl. munkajogi témákban hozzám fordulnak, mert 
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én ebben járatosabb vagyok. A pénzügyi, beszámolási, működéssel kapcsolatos dol-

gokat velem szokták megbeszélni, a többit az osztályvezetővel. (Jegyző, Nagyványod)

A tervezés gyakorlata során az önkormányzat bár törvényes módon járt el, az intézmé-

nyek számára az önkormányzati intézkedési terv nem jelentett referenciapontot. A kétoldalú 

egyeztetéseknek nem volt intézményesített fórumuk a kisvárosban, és bár az informális kom-

munikáció lehetőségei adottak voltak, ez feltehetően nem segítette sem az átlátható helyzet 

kialakulását, sem a gyakorlati megvalósulást, amihez célzott támogatást sem tudott biztosítani. 

Nem tudta megkönnyíteni a helyzetet az intézmények közti együttműködés, amit akadályo-

zott a sokszínű fenntartói szerkezet, a közös fórumok hiánya és az intézmények közt fennálló 

versenyhelyzet.

A kistérségi fenntartásban működő iskola és fenntartója közti kapcsolat alapvetően for-

málisnak tűnt, a fenntartó jellemzően nem szólt bele tagintézményi szinten szakmai kérdésekbe, 

így célzott támogatást sem tudott számára biztosítani. Az utazó tanári gyakorlat kialakításán túl 

a tagintézmények közötti munkacsoportok létrehozásával történtek kezdeményezések szakmai 

téren, de ebben sok pozitív tapasztalattal az esettanulmány készítése idején még nem találkoz-

tunk. Megfogalmazódtak ugyanakkor szkeptikus vélemények is az érdemi együttműködésekkel 

kapcsolatosan a nagy intézményméret és a földrajzi távolságok miatt.

Ennek a kialakítása folyamatosan, szinte napról napra zajlik. Nem annyira könnyű nyolc 

település szakmai munkáját átlátni. (…) Tehát itt mindenféle iskolai dokumentáció össze-

dolgozása, egységesítése megy még folyamatosan, és szakmai együttműködés is. Most 

én nem azt mondom, hogy ez már úgy működik, ahogy ennek működni kellene, de hát 

ez az egy tanév eddig még kevés volt, mert meg kell ismernünk a tagintézményeket, a 

tagintézményekben lévő dokumentumokat, és azok alapján sok-sok egyeztetés során 

kell kialakítani valami közös dolgot. (TKI iskolai intézményegység-vezető).

Az intézményi és az osztálytermi szint közötti kapcsolat szintén eltéréseket mutatott, je-

lentős részben az iskolavezető és az iskolavezetés egyes jellemzőinek függvényében, részben 

egyéb tényezők (pl. iskolaméret, iskolafenntartás stb.) mentén. Eseteink elemzése alapján úgy 

tűnik, hogy az iskolavezetés változásokra ható befolyása részben a vezető általános szakmai fel-

készültségében rejlik, jelentős részben azonban a vezető adott változással szembeni elvárásaival, 

attitűdjével függ össze. Ahol a vezető maga is elkötelezett, és hisz a változások pozitív szerepében, 

ott úgy tűnik, nagyobb esély van a változások eredményes véghezvitelére, mivel a pedagógusok 

is képesek pozitívan viszonyulni a feladathoz (Szent Irma iskola). Ahol a vezető maga sem karolja 

fel a változásokat, ott eleve kevesebb esélye van ezek megvalósulásának (kisvárosi Bánáti iskola, 

kisványodi iskola). Még az igen motivált pedagógusok számára is nagyon nehéz elszigetelt hely-

zetben áttörést elérni, ha nem kapnak hozzá támogatást. A kapcsolatot segítheti a pedagógusok 

döntésekbe való bevonása, jelen esetben a dokumentumok átdolgozásába és a megvalósítással 

összefüggő döntések meghozatalába, részfeladatok elvégzésébe. A vezető és pedagógusok 

közti kapcsolatot segíthetik az intézményi struktúrák, az intézményi szintű szervezeti egységek, 

munkacsoportok és a külön megbízatással bíró munkatársak. Mindezek hatásfokát javíthatják 
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a területi szintű munkaközösségekbe való integrálódási lehetőségek, valamint az intézményi 

szintű pedagógusok közti együttműködések a megvalósítás során.

Markáns szkepszis is megfogalmazódott azonban a fenntartó részéről a kisvárosban az 

iskolavezető és a pedagógusok kapcsolatát illetően:

Szakmai felügyelet kell, mert ki látja el a szakmai felügyeletet, ha nincsenek megfelelő 

szakemberek? Ha lenne egy olyan, hogy meglennének az általános paraméterei, hogy 

bizonyos szintet el kell érni minden településen, és azt valaki ellenőrizné. Az utóbbi év-

tizedekben senki nem ellenőrzi, hogy milyen szakmai munka folyik az intézményekben, 

tud-e beszélni egy pedagógus, meg tud-e tartani egy órát. Az igazgató számon kéri? 

Dehogy kéri. Az igazgató megbízása a beosztott pedagógusoktól függ. Ha ők nem tá-

mogatják őt az önkormányzat előtti megbízásban, akkor már elmeszelték. Tehát nincs 

az igazgató mögött egy olyan háttér, hogy a szakmai szempontokat végig tudja verni a 

pedagógusokon. (Jegyző, Nagyványod)

És végül érdemes megemlíteni az intézményi és központi szint közötti (tkp. hiányzó) kap-

csolatot is. Bár közvetlen kapcsolatról nem lehet beszélni, mindazonáltal megfogalmazódtak 

intézményi szinten vélemények a központi szintű kezdeményezésekkel kapcsolatosan is. Az 

igazgatók oldaláról legmarkánsabban megfogalmazódó vélemény:

Minden törvénnyel kapcsolatban pedig az a véleményem, hogy bármilyen változtatásra 

is készül a minisztérium vagy az ország, azt sokkal nagyobb előkészítettséggel kellene 

megvalósítani. Gondolok arra, hogy Németországban, Angliában, ha valamire készül-

nek, pl. szöveges értékelés kiváló példája ennek. Két éven keresztül más sem ment a 

TV-ben, mint minden szinten a szülőket készítették fel arra, hogy itt szöveges értékelés 

lesz. Fórumokat tartottak, és mindent csináltak, utána tették a feladatot az iskolára. Ná-

lunk megcsinálják, ideteszik, a szülők azt sem tudják, miről van szó, nincs kellőképpen 

előkészítve, de ideteszik az iskolának, nesze neked, szeptembertől…. Nincs már hitele 

az egésznek. Az előző nyolc évben elég alaposan helybenhagytak bennünket. Nagyon jó 

lenne, ha most valami nagyot találnának ki, és ezt tovább lehetne vinni. De ahány NAT-ot 

mi összeírtunk már. Az elsőnél még szárnyaltunk, a hatodik változtatásnál már mindenki 

a fenébe kívánja az egészet. Már mindenkinek elege van mindenből, már belefásult, és 

ez nem is csoda. (Intézményvezető, fővárosi Petőfi iskola)

A pedagógusok részéről megjelent véleményben, bár kevésbé élesen, hasonló tapasz-

talatok fogalmazódnak meg:

Néha az a probléma, főleg az új módszerekkel, hogy be akarják vezetni, az ember igyek-

szik beleásni magát, és akkor jön gyorsan egy másik. Kicsit sűrűn váltják egymást. És 

akkor át kell írni a programot, tantervet, és aztán kiderül, hogy nem is kellett volna átírni. 

Akik nem írták át, azok jobban jártak. Mi mindenre ráugrunk, és szerintem az emberből 

ez elvesz, akkor nem a gyerekekre koncentrálunk, hanem a sok papírmunkára. Sokszor 

van, hogy át kell írni valamit. (Felsős pedagógus, Szent Irma)
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Magunkra hagyva voltunk, de nem estünk pánikba, mert szeretjük a kihívásokat. Sokszor 

úgy éreztük, a helyi tantervek változásánál is így volt, hogy kimondanak egy határidőt, 

amikorra nekünk kész kell lenni, de valamiért a minisztérium utánunk lohol. Nekünk áp-

rilisban kész kell lennünk, de ők májusban teszik ki a honlapjukra a javaslatot. Volt ilyen, 

hogy ők kicsúsztak a saját határidejükből, a miénket meg elfelejtették módosítani. Ezt 

már jó tizen-húsz éve játsszuk. Elővettük a közlönyt, olvasgattuk a jogszabályokat, fel-

mentünk honlapokra, elolvastuk, ötleteltünk, összeraktuk. Ez volt az NSZK-val és a helyi 

tantervekkel is, amikor most megint váltani kellett. (Felsős tanár, Petőfi)

Hiányzik az egyeztetés, a kommunikáció. Az ország összes iskolájából merítsen ötvenet, 

vagy amennyi a reprezentatív felvételhez szükséges. Ott megbeszélni a tantestülettel, 

ők mit szólnak. Én ide beültetném egy napra, és csinálják azt, amit mi csinálunk. (Ta-

nító, Petőfi)

A vélemények közös hiányérzetet sejtetnek: a központi változások értelmével szemben 

jellemzően inkább kétségek fogalmazódnak meg a megvalósításban érintett szereplők részé-

ről – feltehetően ez a megítélés is befolyással van a megvalósításra.

ÖSSZEGZÉS

Bár kutatásunk szerény célok mentén és eszközökkel folyt, a zárás részeként megkíséreltük a 

legfontosabb eredményeket továbbgondolni és választ adni a kutatás elején feltett kérdésekre, 

elsősorban arra, hogy a kutatás tapasztalatai alapján milyen tényezők befolyásolják a központi 

oktatáspolitikai szándékok megvalósulását. Bár nem vizsgáltuk külön a központi szint szerepét, 

az irodalomelemzés megfontolásain túl több jel saját kutatásunkban is arra mutat, hogy sok mú-

lik a kérdésben a döntéshozói megközelítésen. A döntéshozók részéről mindenekelőtt a célok 

kommunikációja és a megfelelő szabályozási eszközök megválasztása fontos. Külön figyelmet 

érdemel a megvalósítás tervezése és ebben a több irányítási szintben való gondolkodás, a 

technikai részletek, támogatási lehetőségek és formák átgondoltsága. Nem lenne szabad to-

vábbá figyelmen kívül hagyni az eredmények időszakos értékelését és az esetleges beavatkozás 

fontolóra vételét sem. A döntéshozói megközelítésekkel összefüggésben az implementációval 

foglalkozó szakirodalom egyik fontos következtetését saját kutatásunk is alátámasztja: nem 

lehet pusztán csak döntéshozói szempontok mentén kialakított, változásra irányuló tervet haté-

konyan beültetni az intézményi gyakorlatba. Ha az implementációs terv kidolgozói nem veszik 

figyelembe a megvalósításban érintett szereplők és az alsóbb irányítási szintek szempontjait, 

érdekeit, lehetséges problémáit, akkor nagy valószínűséggel nem lesz eredményes a változás, 

a befektetett pénztől, energia- és időráfordítástól függetlenül. Helyette implementációs deficit 

keletkezik, azaz az implementáció eredménye – legalábbis az elvárhatótól – elmarad. A megva-

lósítás eredményessége ugyanis elsősorban a legalsó szint szereplőin, az iskolavezetőkön és a 

tanárokon múlik, ezért őket kell a döntéshozóknak mindenképpen megszólítaniuk, a változások 

szükségszerűségéről és értelméről meggyőzniük (Kozma 2006).
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Az eredményes implementációhoz a tanulással szorosan összefüggő területeken külö-

nösen fontos a koherencia megteremtése, a több szempontból végiggondolt, a rendszer egyes 

szintjeit és legfontosabb szereplőit átfogó, összehangolt koncepció megalkotása. Ehhez külö-

nösen fontos a többszintű gondolkodás és a szintek közti hatékony kommunikáció (Halász 2009), 

valamint a végrehajtásban közvetlen szerepet betöltő helyi és intézményi szereplők szakmai fel-

készültsége és együttműködése. Összességében a tanuláscentrikus politikák implementációja 

a top-down és a bottom-up irányultságú változás egyensúlya mellett valósítható meg, amelyhez 

az intézményi és tanári autonómia adott szintje is elengedhetetlen. A kétirányú működés és kom-

munikáció a rendszer funkcionális integrációja mellett lehetővé teszi annak társadalmi szempontú 

integrációját is. S bár nagyon fontos a rendszer integrációja, önmagában nem elégséges, mert 

ha nem sikerül a változás érdekében megnyerni a megvalósításban érintett szereplőket, hogy 

alulnézetben is értelmesnek éljék meg a változást, akkor a cselekvők ellenállásán is elakadhat 

az igyekezet. Ha elválik egymástól a rendszerintegráció és a szubjektív értelemadás igénye, 

akkor sincs sok esély az eredményes változásra, a változás kikényszerítése pedig pusztán jogi 

úton vagy elvont koordinációs mechanizmusok révén nem tartható fenn olyan területeken, ahol 

a pedagógusok részéről a szubjektív értelemadási folyamatok bekapcsolására is szükség van 

– márpedig megítélésünk szerint tanuláscentrikus politikák esetében ez a helyzet. A szubjektív 

síkon is értelemmel bíró változásokhoz szükséges a változás intézményi adaptációja is, ehhez 

pedig az autonómia bizonyos szintje, mind az intézmények, mind a pedagógusok részéről. Ha 

ez mégsem adatik meg, akkor megnő az implementációs deficit és valószínűsíthető következ-

ménye: a kölcsönös felelősségáthárítás kockázata.

A központi kezdeményezésű változások megvalósulási esélyei kutatási tapasztalataink 

szerint helyi kontextustól függően nagyon különbözőek. Ott, ahol kedvezőek a feltételek, a döntés-

hozók részéről megalapozott, szakmai célokra fókuszáló a tervezés, s a célok megfogalmazásánál 

figyelemmel vannak konszenzus kialakítására, valamint helyi szinten kiépített támogatási rendszerek 

állnak rendelkezésre, sokkal nagyobb az esély a kedvező eredményre. Ám eleve rosszabbak az 

esélyek, ahol valamilyen oknál fogva (pl. kapacitáshiány, a fenntartói sokszínűség) a szakmai cé-

lok megfogalmazása is háttérbe szorul, és az eszközök is szűkösebbek, így az intézmények nem 

számíthatnak támogatásra. Különösen rontja az esélyeket, ha a változások nehezen megoldható 

kihívásokkal is növekvő mértékben szembesítik őket. Ahol a feltételek nem kedvezőtlenek ugyan, 

de a döntéshozók részéről hiányzik a szakmai célokra fordított figyelem, az eredmények esetle-

gesebben, intézményi szintű feltételek függvényében alakulnak. A helyi és az intézményi szintek 

közötti kapcsolatok a helyi politika függvényében fűződhetnek szorosabbra vagy lazábbra; ku-

tatásunk azt mutatta, hogy a szorosabb szintek közti kapcsolat mellett jobb esély mutatkozik az 

eredményes változásra. A helyi szint szerepe a felkészülés terén, a megvalósítás jó gyakorlatának 

megtalálásában, az intézményközi kapcsolatok, együttműködések kialakításában is nagyon jelen-

tős lehet – ez a lehetőség azonban csak esetlegesen, nagy helyi különbségekkel konkretizálódik.

A szabályozásból adódó változások már a fentiek következtében is csak nagy különb-

ségekkel valósulhatnak meg. Kutatásunk tapasztalatai azt mutatták, hogy az általunk vizsgált 
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területeken a hazai feltételek között a megvalósításban közvetlenül érintettek szerepe volt meg-

határozó. A megvalósítás különbségei a tapasztalat szerint ezért nem csupán a kontextustól 

függően alakultak, hanem az egyes megvalósítási utaktól, intézményvezetői stratégiáktól és 

hozzáállástól függően is. A megvalósítás stratégiáit, modelljeit legnagyobbrészt kompromisz-

szumok jellemezték, ennek következménye a gyakran bevallottan formális eredmény is az álta-

lunk vizsgált változási területek esetében. Az iskolavezetők hozzáállására befolyással lehetnek 

a változási területeken megélt korábbi tapasztalatok, de a fenntartó támogató magatartása, az 

intézményközi együttműködési lehetőségek megnyílása is. Feltehetően mind a vizsgált válto-

zások jellege, mind az önkormányzati és intézményi szintű gyakorlat hozzájárult ahhoz, hogy az 

általunk vizsgált területeken a legeredményesebbnek tűnő intézmény egy fővárosi székhelyű, 

kevésbé kedvező tanulói összetétellel jellemezhető iskola legyen.

Nem kevésbé fontos a változások megvalósításában a pedagógusok szerepe: végső 

soron az ő hozzáállásukon és munkájukon múlik, hogy egy adott változás eredményes lehet-e. 

Vizsgált eseteinkben nem volt jellemző a pedagógusok részéről az aktív ellenállás. Az általunk 

vizsgált intézményekben jellemzően megvalósítói, implementátori szerepben maradtak, néhány 

esetben módjuk volt részt venni több, saját szerepükön túlmutató feladatban is. Ez azonban úgy 

tűnik, az elkötelezettség – illetve a feltételek vagy az együttműködés – hiányában nem járt auto-

matikusan a bevonódás erősödésével, a változások támogatásával, jellemzőbb maradt egyfajta 

belenyugvó engedelmesség attitűdje. A pedagógusok elköteleződésében a kutatás tapasztalatai 

alapján az iskolavezető lehetséges pozitív szerepe körvonalazódik, ez közvetlenül (pl. lelkesítés, 

példaadás, elvárások megfogalmazása) és közvetetten is érvényesülhet (pl. támogató struktúrák, 

együttműködések létrehozása, feladatmegosztás, döntési lehetőség, autonómia biztosítása).

A kutatás végén felmerül még egy kérdés: vajon az elérni kívánt célokhoz megfelelő 

eszköznek bizonyult-e a jogszabályi úton történő beavatkozás? A vizsgált változási területek 

némelyike esetében feltehetőleg igen (pl. beiskolázási körzetek kialakítása), másutt viszont már 

kevésbé mondható el ugyanez (pl. szöveges értékelés). Ahol a jogszabályi beavatkozás meg-

felelőnek tűnik, ott sem váltja ki automatikusan az elvárt hatást a végrehajtáshoz szükséges 

részletkérdések kidolgozása és a megvalósítás hathatós ellenőrzése nélkül. Ahol azonban a 

változás olyan természetű, hogy a megszokottól eltérő pedagógiai gyakorlatot és ezzel össze-

függő szemléletváltást igényel az érintettektől, ott nem írható elő viszonylag rövid időhatáron 

belül egy meghatározott időponttól minden intézmény számára egyformán. Ilyen területeken 

hosszabb, sokrétűbb, saját adaptációs munkát, felkészítést, kapacitásépítést feltételez a folyamat 

megvalósítása, ami intézményenként eltérő időt vehet igénybe. A jogszabályi úton bevezetett 

változásokat betartják ugyan az érintettek, de ezek – hatékony kommunikáció, megértés és 

elfogadási hajlandóság nélkül – nem tudják automatikusan maguk mögé állítani az érintetteket, 

ilyenformán azokon a területen, ahol mélyebb változásra lenne szükség, a kezdeményezések jó 

eséllyel inkább csak formális módon valósulnak meg.

Bár nem vállaltuk, hogy a központi szintet érintő kérdésekkel részletesen foglalkozunk, 

a kutatás végén érdemes feltenni egy, a rendszer szintjét is érintő kérdést a változás eredmé-
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nyének a fenntarthatóságáról, noha tapasztalatot inkább csak közvetve szerezhettünk ezen a 

téren. Egy frappáns megállapítás szerint könnyű változást kezdeményezni az oktatásban, de 

nehéz megvalósítani és különlegesen nehéz fenntartani azt (Hargreaves–Fink 2006). Könnyű 

belevágni a korai lelkesedés hevében, nehezebb meggyőzni másokat, hogy az implementáció 

kemény munkáját fektessék bele, és nagyon nehéz a változást megőrizni a nyomás megszűnte 

után. Kutatásunk tapasztalatai (az ebből a szempontból jól működő fenntartó és intézmények 

gyakorlata) arra engednek következtetni, hogy a fenntarthatóság feltehetően sok szereplő hosszú 

távú és összehangolt munkáját érintő kérdés: több szint együttműködését, aktív és kétirányú 

kommunikációs kapcsolatát és sok szereplő horizontális együttműködését, illetve aktív és sok-

oldalú kommunikációs kapcsolatát feltételezi. Ezek létrehozásában – a központi szintű irányítás 

folytonosságán túl – a helyi és az intézményi szintű irányítóknak meghatározó lehet a szerepük. 

Az intézményi szintű fenntarthatósághoz ezen túlmenően nélkülözhetetlen a jól felkészült peda-

gógusok elkötelezettsége, kreativitása és kitartó munkája.
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A TELEPÜLÉS ÉS A HELYI IRÁNYÍTÁS JELLEMZŐI

A TELEPÜLÉS JELLEMZŐI

Az egykori peremterület, Paladomb mára a főváros kilencedik legnagyobb alapterületű és egyik 

belsőbb, több kerülettel határos kerületévé vált. Az 1800-as években épült gyárai, a 19. század 

végi fejlesztések, a 1950–60 közötti, illetve 70-es évekbeli építkezések, valamint az elmúlt év-

tized kerületi rehabilitációs fejlesztései együttesen határozzák meg az arculatát. A külvárosias 

jelleg mellett ott találjuk a panelrengeteget, a vadonatúj lakóparkokat és a régebbi múltat idéző, 

a kerület központjában található teret.

A kerület egyik jellegzetessége, hogy a lakosság nagy százaléka él lakótelepeken. A 

népességveszteség itt igen jelentős méreteket öltött, a 90-es évek folyamán meghaladta az or-

szágos tendenciát. Az elmúlt évtized közepén a népesség folyamatos csökkenése megállt, sőt a 

lakónépesség száma pár éve növekedésnek is indult. Ennek oka az új lakóparkok építése mellett 

az, hogy ezzel párhuzamosan az elköltözők száma is csökkenő tendenciát mutatott: míg 1995-

ben 3604 fő, addig 2005-ben 2533, 2008-ban pedig 2341 fő hagyta el a kerületet. A kerületnek 

közismerten több hátrányos helyzetű körzete van, bár a lakóparkok felépítésével talán ez a kép 

is változott valamelyest. Mindazonáltal a kettősség, amely a szegényebb társadalmi-gazdasági 

helyzetben élők (a lakótelepek világa) és a feltehetően jobb helyzetűek egymás mellett éléséből 

fakad, már érezhető feszültséget jelent az oktatási rendszerben: a szomszédos kerületek, főként 

a kerületszéli iskolák beiskolázási politikája, illetve az elvándorlás miatt egyértelmű hatással van 

Paladomb oktatási életére.

A kerület gazdaságának motorját a helyi vállalkozások jelentik. Ugyanakkor hiába növe-

kedett az elmúlt években a működő vállalkozások száma, fővárosi viszonylatban még mindig 

alacsonynak tekinthető. Az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult a kerület foglalkoztatási 

szerkezete is. A foglalkoztatottak aránya 1970 óta csökken, miközben az inaktív keresők és a 

munkanélküliek aránya az utolsó népszámlálásig növekedett. Ennek oka, hogy nagyszámú ipari 

munkahely szűnt meg a rendszerváltás óta. A nyilvántartott álláskeresők száma 2002-ig nagy-

mértékben csökkent, majd növekedésnek indult; 2008-ban számuk 992 fő volt. A regisztrált 

pályakezdő munkanélküliek száma 2007-ben a fővárosi átlagnál jóval alacsonyabb volt.
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A HELYI SZINTŰ OKTATÁSPOLITIKA SZEREPLŐI

A helyi szintű oktatáspolitika legfontosabb önkormányzati szereplői az Oktatási és Közműve-

lődési Főosztály, az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az önkormányzat szakmai és 

szakszolgálati intézményei és maguk az iskolák (melyek közül jelenleg csak az általános isko-

lákkal foglalkozunk). Az említettek mellett a helyi önkormányzaton belül a polgármester mint a 

képviselőtestület vezetője, illetékes helyettese, a jegyző mint a hivatal vezetője, illetve a hivatal 

társfőosztályai, a kapcsolódó (pénzügyi, jogi) bizottságok, valamint a kisebbségi önkormányzatok 

kapnak kiemelt szerepet az oktatásirányításban.

A fentieken túlmenően egyes az egész fővárost vagy egy kerületet meghaladó oktatási 

kérdésekben a kerület feletti szint, a fővárosi önkormányzat döntései a meghatározóak. Bár 

e szint hatása a kerület oktatási életére nagyon csekély, bizonyos kérdésekben irányadóak 

a főváros döntései (pl. a beiratkozással kapcsolatos feladatok vagy a beiratkozási napok 

meghatározása). A kerületi önkormányzat még a szomszédos kerületekkel is együttműködik 

bizonyos kérdésekben: egyrészt az adatgyűjtésben (pl. a beiskolázás tervezésénél, az elván-

dorlás-bevándorlás feltérképezésénél, a HH/HHH gyermekek számának meghatározásánál) 

kérik a szomszédos kerületek segítségét, illetve a Paladombon tanuló, de nem kerületi lakosú 

gyermek után járó normatív támogatás miatt. A fentiek mellett működnek olyan fórumok, ame-

lyekkel folyamatosan tartanak megbeszéléseket, egyeztetéseket az önkormányzat vezetői, 

munkatársai. Ilyen az iskolavezetők, illetve az óvodavezetők munkaközössége. Véleményüket 

– meghatározott kérdésekben – meghallgatják és beépítik a helyi döntések előkészítésébe. 

Példaként említhető az iskolakörzetek kialakítása, amely az első pillanattól kezdve az iskola-

vezetőkkel közösen történik.

Oktatási és Kulturális Bizottság30

Az Oktatási és Kulturális Bizottság (OKB) a képviselőtestület egyik szerve, a kerület oktatási és 

kulturális döntéseinek meghozatalában rendelkezik kiemelt szereppel. 2010 tavaszán 11 tagja 

volt, 3 a Fidesz-KDNP képviselője, 3 pedig az MSZP-é, és 5 oktatásüggyel foglalkozó külső tagja, 

akik között több (az esettanulmány készítésének időpontjában 3) iskolavezetőt is találhattunk. 

Az, hogy egy személy több pozíciót (igazgató, képviselő, bizottsági tag) tölt be, szerepkonfliktus 

30 Fenntartói felügyeleti jogkörben az OKB dönt a helyi közművelődést érintő bizonyos kérdésekről és a pályázati úton megnyerhető pénzügyi 
alap odaítéléséről. Javaslattételi, illetve véleményezési joga van a legtöbb oktatást érintő kérdésben. Ezeken kívül egyéb feladatai közé tartozik, 
hogy az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos meghallgatásokat végez, ellenőrzi a képviselő-testület ágazatra vonatkozó döntéseinek 
végrehajtását, jóváhagyja a jogszabályban meghatározott esetekben a közoktatási, közművelődési intézmény munkatervét, értékeli a nevelési, 
oktatási intézmények foglalkozási és nevelési programjában meghatározott feladatok végrehajtását, illetve a pedagógiai, szakmai munka ered-
ményességét és erről tájékoztatja a képviselő-testületet. Továbbá az OKB félévenként felülvizsgálja a nevelési-oktatási intézmények költségve-
tése végrehajtásának helyzetét, elfogadja a fenntartó nevében az iskolaszék működéséről szóló beszámolót, figyelemmel kíséri az oktatási-ne-
velési intézményekben a lelkiismereti és vallásszabadság érvényesülésével, a vallásoktatással összefüggő előírások betartásával kapcsolatos 
feladatellátást. Emellett feladata, hogy ellenőrizze a közoktatási intézményekben a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett 
intézkedéseket, figyelemmel kísérje a szakterületéhez kapcsolódó közalapítvány tevékenységét, az önkormányzat médiában történő megjele-
nését, arculatának kialakítását, illetve a helyi közművelődésről szóló 47/2001. (X. 30.) sz. önkormányzati rendelet érvényesülését.
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okozója lehet.31 Az interjúk alapján elmondható, hogy például a körzetek meghatározásánál azok 

az iskolák, amelyeknek vezetői egyben bizottsági tagok, jobban tudják/tudták érvényesíteni 

elképzeléseiket, érdekeiket.

Az OKB tagjai a kerületi oktatásügyben többéves tapasztalatokkal rendelkeznek. Fon-

tos kiemelni, hogy a jelenlegi polgármester sok éven keresztül az oktatási Főosztály vezetője 

volt. Az OKB elnöke szerint a polgármester, valamint az OKB tagjai is nagyon elkötelezettek az 

oktatásügy iránt. Az elnöki pozíciót az MSZP képviselője tölti be közel másfél éve. A Bizottság 

havi gyakorisággal, a képviselőtestületi ülés előtt egy héttel ülésezik.

Oktatási és Közművelődési Főosztály

A Polgármesteri Hivatalon belül működik az Oktatási és Közművelődési Főosztály (OKF). A 

Főosztály feladata az önkormányzat oktatási és közművelődési feladatainak szervezése, az 

előterjesztések előkészítése, illetve az OKB elé való beterjesztésük. (A képviselőtestületnek 

szánt előterjesztéseket előzetesen ugyanis az OKB tárgyalja, és módosításra visszaküldheti a 

Főosztálynak.)

A Főosztály élén főosztályvezető áll, helyettese a főosztályvezető-helyettes. Munkájukat 

nyolc további (nem asszisztensi munkakört betöltő) munkatárs segíti.32 A főosztályvezető tavaly 

nyáron, pályázat útján került a Főosztály élére. Korábban két éven keresztül a jelenlegi helyettese 

töltötte be megbízottként a főosztályvezetői pozíciót. Az őt megelőző főosztályvezetőnek több 

év után betegsége miatt kellett posztjáról távoznia.

A jelenlegi osztályvezető jogász végzettségű, az önkormányzati oktatásirányítás terüle-

tén többéves tapasztalattal rendelkezik: dolgozott már a fővárosi önkormányzat és egy másik 

fővárosi kerület oktatási osztályán is. A kerület munkájában közel egy éve vesz részt. Munkájával 

elégedett, az oktatásirányítási, tanügyigazgatási feladataira hivatásként tekint. A jelenlegi főosz-

tályvezető-helyettes 1984 óta dolgozik Paladombon. Előtte 1975 óta tanár volt: több évtizedes 

rálátása van a paladombi oktatási folyamatokra. Végzettsége szerint matematikatanár, később 

a humánmenedzsment területén szerzett egyetemi végzettséget.

Elmondásuk szerint a döntések előkészítésekor fontosnak tartják a megfelelő adatok, in-

formációk felkutatását. A Főosztály a jogszabályok változását, betartását elsődleges feladatának 

tekinti. Az OKB elnöke szerint a Bizottság és a Főosztály között jó az együttműködés.

31 Lásd Bajomi 2006, 21–22.
32 Köztük 1 fő közművelődési előadó, 1 fő minőségfejlesztési és esélyegyenlőségi koordinátor, 6 fő tanügy-igazgatási munkatárs. 2 fő felelős 

az óvodákkal, az iskolákkal, illetve a szakmai és szakszolgáltatóval (vegyesen) kapcsolatos feladatokért, 1 fő a tanköteles tanulók nyilván-
tartásáért, az éves statisztika adatainak elemzéséért, ellenőrzéséért, illetve az iskolák egészségnevelő és környezetvédelmi tevékenységének 
nyomon követéséért, 1 fő a statisztikai adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokért, a normatíváért, az intézmények minőségirányítással 
kapcsolatos munkájának segítségéért, az éves beszámolók elemzéséért, tanügy-igazgatási ellenőrzéséért, 1 fő pedig a bérezésekkel kapcso-
latos ügyekért.
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A HELYI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYHÁLÓZAT

Általános iskolák

A helyi önkormányzat 18 óvodának, 12 általános iskolának, 1 középiskolának, illetve a szakmai- 

és szakszolgáltatónak, e mellett a Felnőttek Általános Iskolájának, illetve a Zeneiskola Alapfokú 

Művészetoktatási Intézménynek a fenntartója. Az általános iskolák földrajzi elhelyezkedésük és 

beiskolázási helyzetük szerint három csoportba sorolhatóak, e csoportokra az önkormányzat 

több esetben külön előírásokat határoz meg:

A kerület középpontjában elhelyezkedő iskolák (bokoriskolák). Ezek az iskolák könnyeb-

ben megközelíthetőek, népszerűek, nem, vagy csak kis mértékben küzdenek a gyerekekért. E 

csoportba három intézmény tartozik, intézményi esettanulmányunk ezek egyikéről szól (Szent 

Irma Általános Iskola).

A kerület peremén elhelyezkedő iskolák. Ezek az intézmények küzdenek a gyermekekért, 

sok tanulót fogadnak a kerületen kívülről, elsősorban a szomszédos kerületekből. E csoportba 

négy intézmény tartozik. Ezen iskolák az önkormányzat határozata alapján (1804/2009. számú 

határozat) csak akkor indíthatnak két osztályt, ha összesen 21–21 fővel fel tudják azokat tölteni. 

Másik intézményi esettanulmányunk helyszíne ezek közül került ki (Petőfi Sándor Általános Iskola).

A harmadik csoportba azon iskolák tartoznak, amelyek megfelelő számú merítési bázissal 

rendelkeznek. Ezeknek az intézményeknek nem okoz gondot, hogy a tavaszi beiratkozásnál a 

megfelelő számú gyermek iratkozzon be. Ide négy intézmény tartozik, ezek között több lakó-

telep környéki iskola van.

Az elmúlt évtizedben több változáson ment keresztül a kerület intézményhálózata. Az 

iskolamegszüntetések, összevonások több hullámban történtek. 2003-ban, illetve 2004-ben 

került sor több intézmény megszüntetésére, illetve összevonására más iskolával. A következő, 

kisebb hullám pedig 2007-ben következett. A változások összesen 12 intézményt érintettek 

valamilyen módon 2003 és 2010 között. Az iskola-összevonások, -bezárások fő oka a gyermek-

létszám csökkenése volt. Az átszervezések több pedagógus álláshely megszüntetését, több 

pedagógus foglalkoztatottsági státusának megváltoztatását és sok technikai dolgozó állásának 

megszűnését eredményezték.33

A tanulók száma és összetétele

A kerületben található (nem csak önkormányzati fenntartású) általános iskolákba a 2008/2009. 

évi tanévben összesen 5199 fő járt. A diákok legtöbbje, összesen 4616 fő, önkormányzati fenntar-

tású intézményben kezdte meg a tanévet. A tanulók 6,2%-a volt más kerületből bejáró, ugyanez 

az adat az önkormányzati iskoláknál 4,1% volt. Az önkormányzati iskolákban a sajátos nevelési 

igényű, a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya az országos 

33 Az intézményváltozások forrása a Közoktatás-fejlesztési Terv, 2010.
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átlag alatt van. Az SNI tanulók aránya 3,8%, a HH gyermekek aránya 19,6%, míg a HHH gyerme-

keké 3,2% volt a 2008/2009. évi statisztika szerint. A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek 

aránya az önkormányzati fenntartású intézményekben 7,0% volt.34 Természetesen találhatunk 

olyan iskolákat, amelyek adatai jóval eltérnek az átlagtól. A kerület több iskolájában átlag alatti 

a SNI, a BTMN, a HH, illetve a HHH gyermekek aránya, amit valószínűleg az magyaráz, hogy 

nagyobb a „jobb” társadalmi-gazdasági környezetből érkezők aránya.

Szakmai és szakszolgálat

A kerület pedagógiai szakszolgálatát, szakmai szolgálatát a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 

Szolgáltató Központ látja el, amelynek fenntartója a kerületi önkormányzat. Vezetője a Nevelési 

Tanácsadó intézményvezetője, ő nevezi ki a Pedagógiai Szolgáltató Központ vezetését végző 

tagintézmény-vezetőt, akinek intézményvezető-helyettesi beosztása van.

A Nevelési Tanácsadó fő feladata a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő (BTMN) gyermekek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, fejlesztése a peda-

gógus és a szülő bevonásával. A Tanácsadó ennek ellátására utazó gyógypedagógusi hálózatot 

működtet a kerületben.

A HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS NÉHÁNY SAJÁTOSSÁGA

Finanszírozás – részvétel az NFT és ÚMFT programokban

A kerület oktatási intézményei már az NFT fejlesztéseibe is bekapcsolódtak. 2006. március 1-jén 

kezdték el a „Kompetencia-alapú oktatás elterjesztése a Dél-pesti régióban” c. projekt megva-

lósítását, amelynek fő kedvezményezettje a Paladombi Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és 

Pedagógiai Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltató intézményegysége volt. 2008. február 

végéig közel 80 millió forintot fordíthattak az alábbi célokra: a pedagógusok felkészítése a kom-

petencia alapú nevelés, oktatás feladataira; a kompetencia alapú oktatás elterjesztése; a tanultak 

felhasználása; az intézmény pedagógiai programjába való beillesztése; hálózatépítés TIOK-in-

tézményekkel; a tanulási folyamatot megkönnyítő alapképességek és készségek fejlesztése. A 

PSZK vezetője különösen jónak, szakmailag kidolgozottnak tartotta az óvodai programcsomagot, 

amely szerinte nagymértékben segítette az inkluzív szemlélet elterjedését az óvodákban. Emel-

lett az iskolai kezdő szakasz pedagógiai kultúrájában is sok változás történt, például néhány 

iskolában a frontális oktatás háttérbe szorult más módszerekkel szemben. A HEFOP program 

folytatásáért pályázott az önkormányzat a TÁMOP 3.1.4-es pályázatra, amely jelenleg is nagy 

34 Mivel a statisztikai adatokból nem lehet egyértelmű képet kapni (pl. a HH/HHH-adatgyűjtés pontatlanságai miatt) a tanulói összetételről, az 
alábbi megállapítások hipotézisként kezelendőek.
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kihívást jelent a résztvevő intézményeknek. Ezek mellett az országos tendenciákhoz igazodva 

a tehetséggondozás és az SNI-integráció területén nyújtott be a kerület pályázatokat.

Az önkormányzat és az intézmények kapcsolata

Az önkormányzat és az intézmények kapcsolatára elsősorban egy-egy konkrét tématerület kap-

csán lehet következtetni. A Főosztály munkatársaival készült interjú alapján elmondható, hogy 

minden olyan előterjesztést, amely érintette az intézményeket, az iskolákkal való egyeztetés 

előzött meg. Ilyen volt pl. az iskolakörzetek meghatározása vagy az SNI gyermekek oktatásának 

fogyatékossági típus szerinti felosztása. A Főosztály minden esetben konszenzusos megoldásra 

törekedett: az önkormányzat fontosnak tartotta a többkörös egyeztetéseket az iskolavezetők 

munkaközösségével, illetve az iskolavezetők elképzeléseinek beépítését. (Ezek mellett nem 

elhanyagolható szempont, hogy az OKB tagjai között több helyi intézményvezető is van, aki e 

szerven keresztül is tudta képviselni intézményei érdekeit.)

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A beiskolázással kapcsolatos politikák

A következő fejezetben a beiskolázáshoz kapcsolódó helyi és intézményi szintű politikákkal fog-

lalkozunk. Fő kérdésünk, hogy a beiskolázással kapcsolatos központi intézkedések, szándékok 

hogyan valósultak meg a kerületben. Ehhez kapcsolódóan megvizsgáljuk, hogy a központi 

változtatások milyen mértékben vannak hatással a helyi szintű folyamatokra, milyen tényezők 

segítették, illetve akadályozták az implementációs folyamatokat.

A beiskolázással kapcsolatos változások háttere

Paladombon a beiskolázási körzeteket az elmúlt évtizedben többször újragondolták, amelyek 2007 

és 2010 közötti átalakításának, felülvizsgálatának több oka is volt: mindenekelőtt a tanulólétszám 

csökkenése és az ennek következtében szükségessé váló intézményhálózati racionalizálás, azaz 

általános iskolák megszüntetése, összevonása. Legutoljára 2010 elején szüntettek meg iskolát, 

s ennek kapcsán vizsgálták felül és alakították át az iskolakörzeteket. Ez a változtatás összesen 

öt iskolát érintett. További módosítást a jogszabályi változások következtében kellett végezniük: 

a közoktatási törvény 2008. nyári változtatása (a HHH és a nem HHH települési arányára vonat-

kozó módosítás) miatt felülvizsgálták az iskolakörzeteket. Ennek során megállapították, hogy a 

korábban kialakított körzetek megfelelnek ugyan a közoktatási törvény 66. §-ban foglaltaknak, de 

mégis végeztek kisebb módosításokat, ami hat intézmény, illetve hét feladatellátási hely körzetét 

érintette, erre az új lakások átadása és a tankötelesek arányosabb elosztása miatt volt szükség. 

A közoktatási törvény 2008. december 31-ig nyújtott lehetőséget a felülvizsgálatra, az erre vonat-

kozó előterjesztést 2009 februárjában terjesztette a Főosztály a képviselőtestület elé.
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A helyi szintű döntések meghozatala

Az iskolakörzetek módosításához kapcsolódó helyi döntéshozatal két mozzanatát érdemes 

megvizsgálnunk: az informális és a formális döntéshozatali mechanizmusokat. A formális döntés-

hozatali folyamat meghatározott, szabályozott lépések alapján történik. Az iskolai körzetek meg-

határozásához kapcsolódó döntések előkészítésében a Főosztály játssza a fő szerepet. Feladata 

az iskolakörzetek meghatározásához szükséges információk, adatok összegyűjtése, az iskola-

körzetek meghatározása, valamint az előterjesztés benyújtása az Oktatási és Közművelődési 

Bizottság (OKB), illetve a képviselőtestület elé. A Főosztály munkatársai a döntés-előkészítéshez 

leggyakrabban a népesség-nyilvántartó és a jegyző adatait, illetve a lakhatási engedélyeket kiadó 

Főosztály adatait használják fel az intézményvezetők véleményének, elképzeléseinek figyelem-

bevételével. Az iskolai körzetek felülvizsgálata, átalakítása összehangolt munka és sorozatos 

egyeztetések eredménye. A körzethatárokról szóló több körben egyeztetett előterjesztést a 

Főosztály nyújtja be az OKB elé. Az OKB-nak javaslattételi joga van az iskolai és óvodai körzet-

határokra, amelyekről a képviselőtestület dönthet.35 Az informális döntéshozatali folyamatokat 

elsősorban a Főosztály és az intézményvezetők konzultációs folyamatai jelentik. Az iskolavezetők 

véleményét a Főosztály igyekszik figyelembe venni, bár elmondásuk szerint nagyon nehéz az 

egymás mellett létező iskolák vezetői elvárásait összeegyeztetni. A legutolsó alkalommal (2009 

elején) az iskolakörzetek kialakítását több, 3–4 körben egyeztették az iskolavezetőkkel, illetve a 

helyettesekkel, sőt maga a kialakítás is közös munka eredménye volt. Az egyeztetést a Főosztály 

kezdeményezte. Az iskolakörzetek meghatározásánál az alábbi szempontokat vették figyelembe: 

a korábbi körzethatárok, a gyermeklétszám alakulása, a tömegközlekedés lehetőségei, a forgal-

mas utak elhelyezkedése. Az iskolavezetők általában a hátrányos körzetek igazságos felosztását 

fogalmazták meg elvárásként. A főosztályvezető-helyettes szerint mindig vannak törekvések az 

intézmények részéről az iskolakörzetek megváltoztatására, amelyeket azonban a fenntartó az 

esetek döntő többségében visszautasít.

A fenntartói irányítási dokumentumokban megfogalmazottak

A beiskolázáshoz kapcsolódó célokat, illetve feladatokat a hatályos ÖMIP, az Esélyegyenlőségi 

Program és a kerületi Közoktatás-fejlesztési Terv is tartalmazza. Az ezekben rögzített elvárások 

meghatározzák az iskolakörzetekkel kapcsolatos fenntartói politikákat is. A Közoktatás-fejlesztési 

Tervben 2008–2013-as időszakra megfogalmazott fejlesztési feladatok között nem fogalmaztak 

meg konkrét tevékenységeket. A fejlesztési prioritások között szerepelt több olyan cél is, amely 

a beiskolázás gyakorlatára vonatkozik. A Közoktatás-fejlesztési Terv értékeli az előző, 2003 és 

2007 közötti időszakban végrehajtott fejlesztési feladatait is. Kiemelt cél volt az intézményhá-

lózat racionalizálása, amelynek a megvalósítása során több intézményt megszüntettek, illetve 

összevontak. E változások jelentős mértékben érintették az iskolai körzeteket is. A 2009 augusz-

35 Az iskolakörzetekről az érintettek a következő fő forrásokból tájékozódhattak: a kerület honlapjáról, ahol valamennyi képviselőtestületi hatá-
rozatot közzéteszik, az iskolák honlapjáról (az intézmények maguk is fontosnak tartják a saját körzetük kihirdetését), illetve a PSZK által kiadott 
tájékoztató kiadványokból (Sulicsengő I–II.). Ezeket az óvodákon, illetve az orvosi rendelőkön keresztül juttatják el a szülőkhöz.
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tusában módosított és jóváhagyott Esélyegyenlőségi Program is megfogalmazott beiskolázást 

érintő feladatokat. Az intézmények közötti szegregáció megszüntetése érdekében intézkedési 

tervet kellett kidolgozni, amelynek része lett a körzetmódosítás is. Emellett pontosítani kellett a 

HHH gyermekek nyilvántartását is. A 2009–2010. évekre vonatkozó ÖMIP-ben hangsúlyosan 

jelent meg a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos fenntartói elvárás a kerület hátrányos 

helyzetű tanulóival kapcsolatban. Az elmúlt években a beiskolázáshoz, az iskolai körzetek meg-

határozásához közvetlenül kapcsolódó rendeletek és határozatok is születtek.36

Az intézmények mozgástere, stratégiái, szerepei

Az iskolák számára a megfelelő létszámú és számú osztályok elindításának egyik eszköze va-

lamilyen emelt szintű program indítása. Ilyen a kerület szinte valamennyi általános iskolájában 

megtalálható. Indításukat az intézmények kezdeményezik a fenntartónál: a Főosztály feladata, 

hogy a „tagozat” indításának feltételeit, finanszírozhatóságát, illetve a kerület közoktatási cél-

jaival való összhangját megvizsgálja. Az emelt szintű programok indításának két alapvető célja 

körvonalazódik: az egyik, hogy elegendő számú és kedvező társadalmi összetételű gyermek 

iratkozzon az intézménybe, a másik pedig a pedagógusok megtartása. Az emelt szintű program 

indítása a gyermekekért folytatott iskolák közötti verseny, illetve a könnyebb beiskolázás egyik 

eszköze lett. Ezen felül kiváló lehetőséget nyújt, hogy az iskolák elbeszélgetéseket szervezzenek 

a leendő iskolásokkal, amely a gyermekek szűrésének eszköze lett – kiváltva ezzel a közoktatási 

törvény által tiltott általános iskolai felvételi szervezését. A Főosztály munkatársai és az OKB elnöke 

ezeket az elbeszélgetéseket természetesnek tartja. (Hivatalosan természetesen az elnevezések 

közt a tagozat szó nem jelenik meg, az intézmények a profil, emelt szint elnevezést használják 

a hivatalos dokumentumokban, de az interjúk során sokan mégis tagozatként emlegették az 

emelt szintű programokat.) A kerület képzési profilja ebben a tekintetben igen széles: nyelvi (an-

gol, német), művészeti (ének-zene, dráma, színjáték) és sport (úszás, testnevelés) emelt szintű 

osztályok indítását tervezték az iskolák 2010 tavaszán.

A szolgáltató központ szerepe

A beiskolázás hivatalos részében a Pedagógiai Szolgáltató Központ (PSZK) nem vesz részt, 

legfontosabb feladatuk a szülők tájékoztatása. A PSZK munkatársai segítséget, információkat 

nyújtanak a szülők döntéséhez, illetve a döntés után az iskola belső világának bemutatásához. 

Emellett kiemelt szakmai feladatuk az iskola és az óvoda tevékenységeinek összehangolása. Fő 

36 11/2007. önkormányzati rendelet a sajátos helyzet meghatározásáról. A tanulói jogviszony létesítésénél, a felvételnél és átvételnél a kötele-
zően felveendő tanulók után előnyt élveznek a sajátos helyzetű tanulók. Az önkormányzat az alábbi gyermekeket tekinti sajátos helyzetűnek: 
akinek törvényes képviselője az iskola alkalmazásában áll, akinek testvére az iskolába jár, akinek törvényes képviselője az iskola közelében 
dolgozik, akinek a képességének megfelelő (pedagógiai program szerinti) képzést nyújt az iskola, és azt igénybe szeretné venni. A sajátos hely-
zetű tanulót az iskola sorsolás nélkül is felveheti. A sajátos helyzetű tanuló rendeletben való meghatározására a Ktv. 66. §-a nyújt lehetőséget 
a fenntartónak. 
1804/2009. önkormányzati határozat az indítható osztályok létszámáról. E határozatban engedélyezik azon iskolai csoportoknál az engedélye-
zett maximum osztálylétszám 20%-kal való túllépését, amelyekben tanköteles korú, körzetes tanuló felvételére kerül sor. 
731/2010. önkormányzati határozat az óvodai és iskolai körzetekről. E határozat rögzíti a 2010/2011. nevelési tanévre beiratkozáskor alkal-
mazott iskolai felvételi körzeteket.
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szempontjuk, hogy az iskola és az óvoda „ne más világ legyen”, hanem az iskola kezdő szakaszá-

ban az intézmény alkalmazkodjon a belépő gyerekek igényeihez, illetve ellássa a NAT-ban rögzített 

ún. bevezető szakasz feladatait. E feladatok megfelelő elvégzéséhez a Szolgáltató három éve 

létrehozott egy ún. „átmenet” műhelyt, amely főként elméleti segítséget ad az óvodáknak és az 

általános iskoláknak. A Pedagógiai Szolgáltató vezetője úgy tapasztalja, hogy van előrelépés az 

iskola és az óvoda kapcsolatában, bár a kerület iskolái között nagy különbség van abban, hogy 

hogyan kezelik a kezdő szakaszt. A HEFOP 3.1.4-ben, amelyben 11 iskola részt vett, vállalták 

a kompetencia alapú oktatás bevezetését. A PSZK vezetője szerint ennek is köszönhető, hogy 

egyre jobb tapasztalatok vannak a kezdő szakasz pedagógiai kultúrájának átalakításában, pl. a 

frontális oktatás mellett egyre gyakrabban alkalmaznak más módszereket. A nevelési tanácsadó 

vezetője a beiskolázással kapcsolatban alapvetően néhány problémakört emelt ki. Elsőként az 

óvoda-iskola átmenet kérdését. Elmondta, hogy kerületi szinten kidolgozták az ún. prevenci-

ós lépcsőt, melynek keretében már a középsős gyerekeket is szűrik, és ehhez kapcsolódóan 

fejlesztéseket végeznek. Ehhez szakmai protokollt alakítottak ki, amelyet az ÖMIP is tartalmaz. 

Ennek eredményeként csökkent az iskolaérettségi vizsgálatban részt vevő gyerekek száma az 

elmúlt években. Általában azt a gyermeket, aki még visszatartható, az óvoda vissza is tartja. (A 

gyerekek kb. 1/3-át tartják vissza). A nevelési tanácsadó vezetője a szabad iskolaválasztással 

kapcsolatos problémákat hangsúlyozta. Véleménye szerint csak 1–2 integrált gyereket bír el egy 

osztály, ezért fontos lenne, ha a BTMN gyermekek egyenletesen oszlanának el a kerület iskolái 

között. A szabad iskolaválasztás miatt azonban ez nem így néz ki a kerület intézményeiben. A 

harmadik probléma, hogy meghatározták az iskolába lépés felső korhatárát, ami jelentős és ér-

zékelhető változás volt. Véleménye szerint az iskola nem nagyon változott, és továbbra is nagy 

a szakadék az óvoda és az iskola között, ezért néhány gyermeknek jobb lenne, ha fejlesztését 

az óvoda végezné.

A jogszabályi változások eredményei és problémái

Az esettanulmány készítése során szerzett tapasztalatok alapján elmondható, hogy a közok-

tatási törvény 66. § módosítása a kerület beiskolázásában nem hozott változást. A HHH-arány 

figyelembevétele a körzetek kialakításánál a főosztályvezető szerint a kerületben nem okozott 

gondot. Ennek egyik oka, hogy a kerület leghátrányosabb helyzetű részén található iskola nem 

önkormányzati fenntartású, ezért rájuk a jogszabály nem vonatkozott, illetve a HHH-arány min-

den iskolánál jóval a megengedett alatt van. A főosztályvezető és helyettese is egyetért ezzel a 

törvénnyel.

Néhány probléma azonban így is érzékelhető a változásokkal kapcsolatban. Az egyik a 

HH/HHH-arány meghatározása. Az iskolakörzetek felülvizsgálatánál nagyon nehéz volt a kerü-

let HH/HHH gyermekeinek létszámát meghatározni. A szülők gyakran nem tudnak erről, de ha 

tudnak, akkor sem mindig hozzák vissza az aláírt nyomtatványt. Másrészt az intézmények nem 

mindig jelzik a jegyzők felé a tanulók mozgását, illetve nehéz a többi kerületből begyűjteni az oda-

járó, de paladombi lakosú gyermekek adatait. Másik gond az adatszolgáltatás, az információs 
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rendszerek hiányosságai. A főosztályvezető említette, hogy nagy problémát okoz a szociális és 

a közoktatási információs rendszerek összehangolatlansága. Például nagyon nehéz megsze-

rezni a védőnők adatait. További probléma, hogy a szabad iskolaválasztás és a körzet szerinti 

beiskolázás nincs összhangban. Ezt szinte valamennyi interjúalany megemlítette. Ugyanakkor 

mindenki elfogadta a szabad iskolaválasztás intézményét. Az OKB elnöke szerint a körzetek 

egyetlen funkciója, hogy ne maradjon ellátatlanul gyermek, míg a főosztályvezető-helyettes a 

szabad iskolaválasztás jogossága mellett az iskolák eltérő minőségű képzését hangsúlyozta. 

Végül az elvándorlás-bevándorlás kérdését említették annak ellenére, hogy ez Paladombot nem 

érinti jelentősen, itt inkább kerületen belüli mozgásokról beszélhetünk. A kerületen túli el- és be-

vándorlás inkább a kerületszéli iskolákat érinti, amelyeknél jelentős a szomszédos kerületekből 

érkezők aránya. Ez fenntartói szinten nem okoz gondot; annak ellenére, hogy nehezen tudják 

begyűjteni a szomszédos kerületekből a normatívát, elfogadják. (Korábban, amikor az önkor-

mányzat és az állami hozzájárulás aránya 50–50% volt, nagyobb gondot okozott a kerületen túli 

tanulók magasabb aránya. Ez az arány mára módosult, kisebb az önkormányzati hozzájárulás, 

ami miatt ez finanszírozási gondokat nem okoz.) A szomszédos kerületből érkező gyermekeket 

az önkormányzat azért sem zárja ki, mert ez esetleg újabb iskolák bezárását eredményezné. A 

fenti problémák mellett ugyanakkor az iskolai körzetekhez, a beiskolázáshoz kapcsolódó jog-

szabályi változásokat több szereplő is pozitívan értékelte. Az egyik lakótelepi iskola igazgatója 

szerint a verseny enyhülését, az igazgatók önmérsékletét eredményezte. Hasonlóan pozitívan 

értékelték a beiskolázással kapcsolatos központi változtatásokat a fenntartó munkatársai.

SNI-POLITIKA

Korábbi helyzet és előzmények

A sajátos nevelési helyzetű tanulók integrációja az elmúlt években, elsősorban a jogszabályok 

változása miatt, központi elemmé vált a kerületi önkormányzat oktatáspolitikai napirendjén. A 

2000-es évek közepe előtt csak egy-egy olyan intézmény (óvoda és iskola) volt, amely integráltan 

vagy szegregáltan foglalkozott az SNI tanulókkal, de a kerület egészére ez egyáltalán nem volt 

jellemző. A kerületben a törvényi szabályozás előtt nem nagyon volt olyan iskola, amely önként 

vállalta volna a fogyatékossággal élő tanulók nevelését-oktatását, csak két (valamivel korábban 

három) iskola fogadta (és fogadja jelenleg is) szegregált, ún. logopédiai osztályokban a profiljának 

megfelelő fogyatékossági típusba sorolható gyermekeket. Ezek az osztályok jelenleg is működ-

nek. Két iskolában a 90-es évek közepétől engedélyezte a fenntartó – a meglévő hagyományos 

osztályok mellett – felmenő rendszerben ún. logopédiai osztályok indítását, a harmadikban az 

iskola-összevonások után 2006/2007-ben indult el a logopédiai osztály. Az önkormányzat célja 

az volt, hogy a kerület két pontján működjön, és legyen elérhető a gyermekek számára az ilyen 

profilú osztály.

A fentiek mellett létezik egy 1956 óta működő gyógypedagógiai intézmény, amely több 

különböző, SNI-kategóriák szerinti tagozatot működtetett. Ez az intézmény jelenleg is sok pro-



112

fillal működik (óvoda, általános iskola, habilitációs, konduktív feladatok stb.), több olyan feladatot 

is felvállalt, amelyek „nem igazán önkormányzati feladatok”. Ennek egyik következményeként 

magas, nagyjából 50% körüli a kerületen kívüliek aránya.

Az előzmények között fontos megemlíteni, hogy még az előző főosztályvezető kezdemé-

nyezésére 2005 óta minden évben megrendezik az ún. tolerancianapot az integráció jegyében, 

amelyen elsősorban a kerület általános iskolás (SNI és nem SNI) tanulói vesznek részt.

Az interjúk alapján elmondható, hogy a jogszabályváltozások „nagyon sokat lendítettek” 

az SNI gyermekek integrációján kerületi szinten: főként a 2000-es évek közepe utáni jogsza-

bályok, illetve módosítások jelentettek előrelépést.37 A jogszabályok mellett az SNI gyermekek 

arányának növekedése is egyre nagyobb igényt teremtett az oktatásuk-nevelésük megoldására.

A kerület SNI-integrációjának kérdését konkrétabban egy 2007-es uniós intézményfel-

újítási pályázat kapcsán gondolták át. A pályázathoz el kellett készíteni a kerület esélyegyenlőségi 

tervét. Ekkor mérték fel először, hogy hogyan áll a kerületben a fogyatékossággal élő tanulók 

helyzete. A pályázatot végül nem nyerték el, de a kapcsán kerületi szinten komolyabban is el-

kezdődött az SNI gyermekek integrációjának átgondolása.

Az SNI-integrációval kapcsolatos változások

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjával kapcsolatos jogszabályok életbelépése 

jelentős változásokat indított el a kerület politikájában. Az addig pár intézményre koncentrálódó 

oktató-nevelő munka helyett ma már szinte mindegyik kerületi intézmény fogad alapító okirata 

értelmében fogyatékossági típusba sorolható gyermekeket. A főosztályvezető szerint ez nagy 

terheket rótt az önkormányzatra, feladatellátási gondokat okozva ezzel a kerületben. Elsősorban 

a korábbi jogszabályokkal való összhang hiánya, a finanszírozási problémák, az integráció sze-

mélyi és tárgyi feltételeinek megteremtése okozott nehézségeket. A Főosztály vezetője több olyan 

fogyatékossági típust említ, amelyeknél a fenti problémák még hangsúlyosabban jelentkeznek 

(autisztikus, az enyhén sérült, illetve a BTMN gyermekek integrációja). Megítélése szerint külön 

nehézséget jelent, hogy a jogszabályok ebben a pillanatban nem veszik figyelembe a fogyaté-

kossági típusok közti eltéréseket, specialitásokat.

A főosztályvezető-helyettes kiemelte, hogy a közoktatási törvény 121. §-ának módosítása 

(2007) – az SNI A és B típus pontosításával – komoly változtatásokkal járt. Módosítani kellett az 

alapító okiratokat és a pedagógiai programokat is. Az alapító okiratokat két körben változtat-

ták, mivel voltak problémák a fogyatékossági típusok értelmezése körül. A Nevelési Tanácsadó 

végezte el az SNI A és B szerint a fogyatékossági típusok felosztását, az érintett gyermekek és 

az ellátandó feladatok intézmények közötti elosztását, szakmailag támogatva ezzel a Főosztály 

munkáját. A kerületi önkormányzat a jövőben szeretné a hiányzó fogyatékossági típusok területein 

is megszervezni az SNI gyermekek nevelését-oktatását. Lehetséges megoldásként felvetődött 

37 A 2/2005. (III. 1.) OM-rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásá-
nak irányelve kiadásáról; SNI-szempontok, illetve az esélyegyenlőségi terv szükségességének megjelenése a közoktatási törvényben.
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egy egységes módszertani intézmény (EGYMI) létrehozása is, amivel a főosztályvezető szerint 

hatékonyabban lehetne megszervezni a feladat ellátását. Emellett tervben van/volt, hogy az 

intézmények fejlesztőpedagógusainak státusát a Nevelési Tanácsadó kapja meg a szükséges 

feladatok ellátására, ám ez a szándék komoly ellenállásba ütközött.

Helyi szintű döntések

A 2007-es pályázati lehetőség kapcsán született elképzelés szerint a Főosztály osztotta volna fel 

különböző fogyatékossági típusok szerint a gyermekek integrációját a kerület iskolái között. Az 

eredeti terveik alapján minden fogyatékossági típussal legalább két, a kerület különböző részein 

működő iskola foglalkozott volna. A Főosztály elképzelését azonban az OKB „szép álomnak” 

tartva azt elvetette, hiszen a tárgyi és személyi feltételek megteremtése komoly terheket rótt vol-

na a kerületre.38 A kerületben az oktatási szolgáltatást 2007-től úgy igyekeztek kialakítani, hogy 

minden a törvény által meghatározott fogyatékossági típusnak legyen intézménye. Ez rendszerint 

úgy valósult meg, hogy az az iskola vállalta egy típus fogadását, amely korábban már rendelkezett 

bizonyos tapasztalatokkal, főként egyedi esetek kapcsán. Arra is volt példa, hogy ha egy iskolában 

vagy óvodában már volt gyógypedagógusi végzettséggel (és bizonyos specializációval) rendel-

kező pedagógus, akkor az az intézmény vállalta fel bizonyos típusú SNI gyermekek oktatását. 

A Főosztály kb. 2006-tól kezdve folyamatosan foglalkozott a kérdéssel. Már 2004-ben bekerült 

az intézmények alapító okirataiba, hogy „azok, akik a többséggel együtt nevelhetőek”, a kerület 

minden iskolájába járhatnak. Az alapító okirat és a pedagógiai program módosítását mindig a 

hatályos jogszabályokhoz igazodva végezték el. Utoljára az alapító okiratok módosítására 2008 

júniusában került sor. A pedagógiai programok szakértői felülvizsgálatának határidejét 2009. 

június 30-ra szabta meg az önkormányzat. A SNI B és a BTMN minden intézménynél szerepel, 

míg az SNI A-nál pár fogyatékossági típus hiányzik. A felülvizsgálat során kiemelt szempont volt 

az alapító okirati módosítás átvezetésének ténye, illetve egy 2005-ös SNI-rendelet beépítése. 

A főosztályvezető szerint eltérő volt a kérdésben az egyes iskolák aktivitása: voltak, amelyek a 

pedagógiai programot csak egy-két helyen egészítették ki, de voltak olyanok is, amelyek komoly 

munkát fektettek az átdolgozásba.

Megvalósítás

A megvalósítás során a legnagyobb kihívást az önkormányzat számára a tárgyi és személyi felté-

telek megteremtése jelentette. A főosztályvezető elmondta, hogy a jogszabály nem egyértelmű 

a tekintetben, hogy mi tekinthető minimális feltételnek. A megfelelő feladatellátás biztosításához 

az önkormányzat közoktatási megállapodásokat kötött más intézményekkel, emellett igyekez-

nek minden feltételt megteremteni az önkormányzati iskolákban. Mivel a teljes eszközlista nagy 

összegbe kerül, ezért bevett gyakorlat az eszközöket más intézményektől kölcsönözni.

38 A főosztályvezető-helyettes elmondta, hogy a jogszabály nem egyértelmű abban, hogy mit tekint az SNI gyermekek oktatása minimális felté-
teleinek: az önkormányzatnak vitája volt az illetékes szakértői bizottsággal.
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A személyi feltételek megteremtése is komoly feladatot rótt az önkormányzatra. Jelenleg 

minden óvodában van fejlesztőpedagógus, az iskolákban egy egész- vagy félállású fejlesztő-

pedagógust foglalkoztatnak, illetve a Nevelési Tanácsadó (NT) utazó gyógypedagógusi hálózatot 

működtet. Az NT vezetője szerint az iskolák már befogadták az utazó gyógypedagógusokat, a 

szemléletben azonban vannak eltérések. Az iskolák ugyanis az egyéni, „kiveszem a tanteremből 

és fejlesztem” megoldást preferálják, miközben a nevelési tanácsadó a kéttanáros modell felé 

igyekszik mozdulni. Az iskolában is van fejlesztőpedagógus, ám főleg a „szegregált fejlesztés” 

a jellemző. A pedagógusok nehezen változtatnak. Vannak iskolák, amelyek már szervezeti szin-

ten is elmozdultak az integráció megvalósítása területén, pl. a „fejlesztő munkaközösség” létre-

hozásával. Az utazó gyógypedagógusi hálózat kapcsán az a probléma, hogy nagyon kevesen 

vannak, hiszen 3 főnek kb. 30 intézményt kell ellátnia, és egy fő egy nap kb. 3 iskolába jut el. Az 

NT ezen úgy próbál változtatni, hogy a meglévő további öt státus bevonásával felosztja a kijárós 

feladatokat. Az NT vezetője elmondta, hogy a BTMN gyerekek növekvő száma megduplázta az 

igényt a szakértői vizsgálatokra, ami sok feladatot ró az NT-re, és a fejlesztő tevékenységekre alig 

marad már kapacitás. Az SNI-integráció szakmai megvalósítását a kerületi szakmai szolgáltató is 

támogatta, ami főleg szakmai programok szervezését jelentette. Volt egy tematikus évük, amikor 

kiemelten foglalkoztak e kérdéssel: szakmai előadókat hívtak, illetve konzultációs lehetőséget 

biztosítottak az intézmények munkatársai számára. Emellett felajánlották az intézményeknek, 

hogy az átdolgozás után átnézik a pedagógiai programot. Ezt a szakmai támogatást főleg az 

óvodák igényelték, az iskolák kevésbé.

A főosztályvezető szerint az iskolák „nagy nyűgnek” tekintik az SNI-integrációt, és első-

sorban az állandóság hiányát kifogásolják. Az NT vezetője szerint az iskolák hajlamosak kitolni a 

problémákat, így az átszervezés nem megy át szervezeti szinten. Véleménye szerint az integrációt 

úgy erőszakolták rá a rendszerre, hogy az erre nem volt felkészülve. Az iskolai szervezet még 

mindig elavult, a jelenlegi szervezeti felépítések nem segítik az integrációt, akkor sem, ha néhány 

helyen a szervezeti változások már megjelentek, pl. fejlesztő munkaközösség létrehozásában.



KÁLLAI GABRIELLA

SZENT IRMA ÁLTALÁNOS ISKOLA, PALADOMB

AZ ISKOLA FŐ JELLEMZŐI

Az iskolát Paladomb szívében, az önkormányzat épületének szomszédságában találjuk meg, 

tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető csomópontban, vasúti hálózat közelében. 

Kedvező földrajzi fekvését a mai napig igyekszik kihasználni az iskola vezetése. A könnyű, gyors 

megközelíthetőség egyaránt vonzó mind a kerület, mind más kerületek vagy az agglomeráció 

számára. Az iskola a környék ma működő egyik legpatinásabb oktatási intézménye, amely az 

1800-as években kezdte meg működését. Az épület több mint 650 fő elhelyezésére alkalmas (672 

főre engedélyezett), így maximálisan 24 osztályt, azaz minden évfolyamon három osztályt tudnak 

indítani. Az oktatáshoz-neveléshez 34 tantermet használnak, a tanulást 59 pedagógus irányítja.

Az iskola vezetése az épület minden zegét-zugát igyekszik kihasználni, így pl. az alag-

sorban, kissé zsúfolt körülmények között kapott helyet egy médiaterem és az informatikai részleg, 

de itt találhatóak a testnevelés órákhoz használatos öltözők is. A tantermek – különösen alsó 

tagozatban – barátságosak, szépen dekoráltak. A termek végébe kitett poharak és innivaló, va-

lamint gyümölcs jelzi, hogy gondot fordítanak az egészséges életmódra, a helyes táplálkozás 

elsajátítására is. Az épület állagáról elmondható, hogy ráférne egy alapos felújítás.

Az iskola arculata

Az iskola mai profilját több évtizedes hagyományai határozzák meg: 1957 óta kiemelten foglal-

koznak ének-zenei tehetségek gondozásával tagozatos osztály formájában, emellett 1982-től 

működtetnek testnevelés tagozatos osztályt (ez hivatalosan nem tagozat, hanem emelt szintű 

osztály), valamint minden évfolyamon indítanak egy normál osztályt is. Annak érdekében, hogy 

a nem tagozatos osztályba járó gyerekek is részesüljenek valamilyen emelt szintű képzésben, 

néhány éve bevezették, hogy a normál osztályokban emelt óraszámban tanulnak magyar nyelv 

és irodalmat, valamint matematikát differenciálás alkalmazásával, továbbá – nem utolsósorban 

fejlesztési céllal – bevezették az úszásoktatást. A pedagógusok önértékelése szerint hagyo-

mányosan a kerület egyik legerősebb általános iskolájának számít, ezt bizonyítják a különféle 

versenyeken elért helyezések, a kompetenciamérések jó eredményei, valamint a tanulók to-

vábbhaladása is. Sokan folytatják tanulmányaikat a közeli Szent Irma Gimnáziumban vagy más 

nagyhírű fővárosi gimnáziumban. Az OKÉV-mérések szerint a tanulók kb. 39%-a tanul tovább 
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gimnáziumban, 47%-a szakközépiskolában és 14%-a szakiskolában. Elitiskola lévén nagy je-

lentőséget tulajdonítanak a tehetséggondozásnak: 1993 és 2004 között a felső tagozaton külön 

tehetséggondozó osztályt szerveztek gimnáziumi előkészítő néven.

Tanulói létszám és összetétel

Mivel az iskola beiskolázási körzete igen heterogén, meglehetősen nagy társadalmi különbségek 

élnek egymás mellett, a tanulók szociális összetétele is igen vegyes. A pedagógusok szerint ha-

talmas különbség van a gyerekeik családi háttere, tudásszintje és szocializációja terén. Ez alsó 

tagozatban kevésbé okoz gondot, ott a kisgyerek nagyon idomul a tanítójához és a közösséghez. 

Felsőben már sokkal nehezebb, több konfliktussal jár. E tekintetben a zenei osztályok homogé-

nebbeknek mondhatók. A testnevelés tagozaton már sokkal összetettebb a tanulók összetétele, 

de a normál osztály a leginkább heterogén, hiszen ide zömmel körzetes gyerekek érkeznek, akik 

nemritkán tanulási zavarokkal küzdenek. Az önkormányzat adatai szerint 2009-ben az iskola 

662 tanulójából 147 fő (azaz 22%) volt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

száma, közülük 11 fő volt halmozottan hátrányos helyzetű. (Az iskola körzetébe ugyanezen do-

kumentum tanúsága szerint 857 tanuló tartozott, akik közül 18 fő volt halmozottan hátrányos 

helyzetű. A kerületi fenntartású általános iskolákban a tanulók 20%-a hátrányos helyzetű, de 

intézményi elhelyezésük az adatok tanúsága szerint nagy eltéréseket mutat. A Szent Irma isko-

la ebben a tekintetben hozza a kerületi átlagot). Valamennyi kerületi iskolát színesíti, hogy sok 

itt a bevándorló. A migráns hátterű gyermekekkel kapcsolatban rendszerint problémát jelent a 

pedagógusoknak, hogy a szülők magyar nyelvtudása igen gyenge (ez alól a határon túli magyar 

bevándorlók természetesen kivételek), közös érintkezési nyelv nincs, és a szülők sok esetben 

nehezebben tudnak segíteni, mert a tananyagot nem Magyarországon tanulták, a magyar fogal-

makat nem ismerik, vagy nem megfelelően alkalmazzák. A vizsgált iskolában az interkulturális 

nevelés szemléletmódja még nem érvényesül, de arra fokozott figyelmet fordítanak, hogy a 

magyar nyelvet alaposan elsajátítsák a migráns gyerekek.

Iskola-összevonás

Ebben az évtizedben az iskola életében a legjelentősebb változás az iskola-összevonás. 2004. július 

1-jével a Szent Irma téren lévő két általános iskolát a fenntartó összevonta, így a két eltérő profilú intéz-

ményből kellett kialakítani az iskola új arculatát. A hivatalos indoklás szerint az iskola-összevonások 

oka a kerületben élő gyermekek számának drasztikus csökkenése, amelyhez hozzájárul az is, hogy 

a kerület iskoláinak eloszlása nem egyenletes, a kerület központjában négy általános iskola működik. 

Ezek számát a tervek szerint kettőre kívánták csökkenteni. Az iskolák egyesítésének terve – annak 

ellenére, hogy két kerületi szinten magas színvonalon működő, jó pedagógiai eredményeket elérő 

intézményről volt szó – heves ellenérzéseket váltott ki mind a szülőkből, mind a pedagógusokból. 

A tiltakozást tehát ebben az esetben nem az váltotta ki, hogy az iskolába gyengébb képességű, 



117

rosszabb szociális helyzetű gyermekek kerülnek, hanem az, hogy eltérő hagyományokkal és pe-

dagógiai kultúrával rendelkező, korábbi rivális iskolákról volt szó, amelyek egyaránt 100–120%-os 

kihasználtsággal működtek. Az összevonásra végül a tiltakozások ellenére mégis sor került: a 

Szent Irma tér 34. alatti intézmény az elmúlt hat évben fokozatosan kiürült, a legutóbbi tanévben 

az épületet mindössze néhány óra megtartására használták. A beolvasztott iskola fő profilja az 

idegen nyelv és az informatika emelt szintű oktatása volt, de ezeket a Szent Irma Általános Iskola 

egyáltalán nem vette át, a tagozatokat felmenő rendszerben szüntette meg. A gyakorlatban az 

összevonás úgy valósult meg, hogy bár a két iskola közös vezetés alá tartozott, helyhiány miatt a 

beolvasztott iskola maradt eredeti helyén, de már nem indítottak újabb első osztályokat.

Iskolavezetés, tantestület

Az intézmény élére az összevonás után (mivel a régi igazgató nyugdíjba ment, a másik iskola ve-

zetője ellen pedig eljárás indult) 2004-ben új, agilis iskolaigazgató került, aki addig a kerület egy 

másik általános iskolájában tanított. Az igazgatóról kollégái azt mondják, menedzserigazgató, aki 

jól menedzseli az iskola ügyeit. Az igazgató hitvallása szerint „Olyan embereket kell az iskoláknak 

kibocsátaniuk, akik megtalálják helyüket az életben (…). Ez a feladat az iskolát minden szinten 

a legfontosabb közintézménnyé, és a tanítót a legfontosabb közéleti alakká teszi. Ahogyan ma 

tanítunk, olyan lesz a holnap.”

Az igazgató elmondása szerint nagyon sok időt és energiát szükséges még 5–6 évvel 

az összevonás után is arra fordítania, hogy a két iskolából egységes pedagógiai szemléletű és 

kultúrájú intézmény alakuljon ki. Véleménye szerint az intézmény mára a környék legjobb iskolája 

lett nagy létszámmal, sok gyerekkel. Az összevont iskola profiljának kialakításakor megtartottak 

bizonyos elemeket a korábbi Szent Irma iskola profiljából, így megmaradt az ének-zene és test-

nevelés tagozat, míg másokat elvetettek, ilyen volt az ötödik évfolyamon a tehetséggondozó 

osztály létrehozásának gyakorlata a jobb képességű gyermekek különválogatásával, ezt az új 

vezető azonnal megszüntette, így a tanulók megszokott osztályközösségükben maradhatnak. 

A pedagógusok örömmel fogadták ezt a módosítást, mivel gyakorlati negatív tapasztalataik azt 

mutatták, a tanulók megsínylik a már kialakult osztályközösségek szétválasztását. Általános volt 

körükben az a vélekedés, hogy a tehetséggondozás, amikor bevezették, fontos és hasznos kez-

deményezés volt, de nem állta ki az idő próbáját. Ezzel egy időben alakították ki a nem tagozatos 

osztály már említett specialitását, a magyar és matematika képességek fejlesztését: a harmadik 

osztálytól kezdve „a hátrányos helyzetű gyerekek érdekében” differenciáltan oktatják ezeket a tan-

tárgyakat. Az iskola előző vezetése is szükségét érezte annak, hogy valamilyen plusz szolgáltatást 

adjon a nem tagozatos osztályban azoknak a tanulóknak is, akik nem kiemelkedően tehetségesek, 

hanem inkább „átlagosak”, és a megoldást a fejlesztőpedagógiai ismeretek megszerzésében 

látta, így öt pedagógust is beiskoláztak ennek megszerzésére. A már említett magyar-matematika 

differenciált osztályban megpróbálják a tehetséget is gondozni és felzárkóztató tevékenységet is 

végezni, egyéni igényektől függően. Fontos szempont, hogy a szülők is elégedettek vele.
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További pozitív változást jelentett, hogy a normál osztályok esetében más innovációkat 

is kipróbálhatnak a pedagógusok, amellyel jobb eredményeket tudnak elérni a gyerekeknél: 

„Nagyfelmenő rendszerben dolgozunk. Az élet adta, iskola-összevonás és sok minden történt itt, 

hogy vannak olyan osztályaink, amik ilyen gurulóban mennek. Tehát bontott csoportban, és a 

két tanító megosztja egymás közt a tantárgyakat meg a napközit. Nagyon praktikus egyébként 

ez is, ha két olyan kolléga csinálja, akik jól együtt tudnak működni, akkor ez nagyon hatékony 

tud lenni. És van a hagyományos módszer is, mint ahogy a mi osztályunkban, hogy délelőtt van 

a tanítás, és délután a napközis kolléga veszi át őket. Ez úgy alakult ki, hogy amikor a két isko-

lát összevonták, hirtelen nagyon sok tanító lett, itt kellett először létszámot csökkenteni, és így 

tudtuk megoldani: mind a kettő tanít is – de ne az legyen, hogy az egyiket átraktuk napközibe, 

hanem mind a kettőnek jutott tanítás is, és napközi is.” (Igazgatóhelyettes)

A tantestület az iskola-összevonás következtében a vizsgálat időpontjában az interjúala-

nyok szerint még nem volt egységes. Elmondásuk szerint naponta érzékelhető az eltérő szemlélet, 

gondolkodás és hozzáállás. „Most már kénytelenek voltunk közösen dolgozni. Alsó tagozaton 

könnyebben kialakult ez a kapcsolat, nagyon sokat jártunk át egymáshoz, az ottani kolléganők 

nagyobb hányada is tudomásul vette, elfogadta. Mind a két iskola egy elég kemény karakterű 

emberekből álló tantestülettel bírt, mi is védtük a saját iskolánkat, ők is próbálták. Nagyon ne-

héz volt az első időszakban. Mai napig vannak még olyan pontok, ami még nem úgy működik, 

ahogy kellene.” (Tanító) Úgy tűnik tehát, hogy hat év távlata nem volt még elegendő az egységes 

tantestület kialakítására, bár az alsó tagozaton tanítók rugalmasabban tudtak alkalmazkodni az 

új helyzethez: itt nem, vagy csak kevésbé volt jellemző a pedagógusok elbocsátása. Felső tago-

zaton ugyanakkor lényegesen nehezebb volt ez a munka: előfordult, hogy egy-egy pedagógus 

munkájának megítéléséhez az iskolaigazgató szakértőt kért fel.

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

Beiskolázás

A Szent Irma Általános Iskola körzethatárai az elmúlt években nem változtak,39 nem bővültek, 

ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az iskolába beiratkozó tanulók mindössze egyharmad 

része érkezik a beiskolázási körzetből. A jelenség nem tekinthető újnak vagy egyedinek: mivel 

tagozatos iskoláról van szó, legálisan fogad körzethatáron kívüli gyermekeket. A körzetes szülők 

ráadásul esetenként más intézményt keresnek gyermeküknek: a pedagógusok szerint különö-

sen a hátrányos helyzetű családok tartanak a Szent Irma magas követelményeitől, és inkább 

olyan iskolát keresnek, ahol alacsonyabbak az elvárások. A jó érdekérvényesítő képességgel 

rendelkező, jobb szociális helyzetű szülők pedig inkább a tagozatkínálat alapján választanak 

iskolát. „Van mellettünk angol két tannyelvű iskola, ők sokat elvisznek a körzeteseink közül meg 

39 Az összevonás egyik, és talán legfőbb érdekessége, hogy a beolvasztott iskola is jó hírűnek számított, a tanárokat szigorúnak, sokat követelő-
nek tartották, ezen túlmenően pedig a gyakorlatban nem rendelkezett beiskolázási körzethatárral.
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máshonnan is. Valahogy ez vetésforgóként működik: mi elhozzuk attól az iskolától, ő elviszi tő-

lünk. A szülő joga választani. Van olyan, hogy egy óvodában egy szülőnek jó tapasztalata van, 

és akkor onnan tömegesen érkeznek hozzánk vagy egy másik iskolába.” (Igazgatóhelyettes)

A beiratkozás előtt az iskola minden évben megkapja az önkormányzattól a körzetébe 

tartozó beiskolázandó gyermekek adatait, de annak kiderítése, hogy a gyermek iskolaérett-e, 

ténylegesen megy-e iskolába, és hová szándékoznak beíratni a szülei, az iskola feladata. Bár 

az önkormányzat 3 + 1 osztály indítását engedélyezte, az iskola vezetése nem tartaná szeren-

csésnek 4 első osztály indítását, mert úgy érzik, a 3 osztályt még tisztességgel tudják tanítani, 

de több osztály komoly szervezési és szakmai problémákat jelentene. Alsó tagozaton az átla-

gos osztálylétszám 26–27 gyermek (a problémás gyerekek dupla-tripla számítása nélkül), de 

előfordul a 28 fős osztály is. Túljelentkezés esetén megpróbálják a gyerekeket másik iskolába 

irányítani, de a Paladomb központjában lévő iskolák is telítettek, ezért leginkább valamelyik, a 

kerület peremén működő iskolát tudják ajánlani.

Az április közepi beiratkozás első napján nem szoktak felvenni körzeten kívüli gyereket, 

és a szülőket is arra kérik, hogy csak pénteken délben érdeklődjenek az üres helyekről. Elsősor-

ban azoknak a körzetes gyerekeknek kell fenntartani a helyet, akik a normál osztályba kerülnek 

(hacsak a szülő nem szeretné tagozatra járatni a gyermekét, de a tapasztalat szerint viszonylag 

ritkán merül fel ez az igény), a tagozatos osztályokat körzeten kívüli gyerekekből töltik fel, akiket 

felvételiztetéssel rangsorolnak.

Az iskola iránti szülői érdeklődést elsősorban a tagozat vonzereje határozza meg, ez 

viszont közel sem mondható egyenletesnek. Míg régebben a zene tagozatot nagy elismertség 

övezte, néhány éve vonzóvá váltak az emelt szintű idegen nyelvi, nemzetiségi, két tannyelvű 

osztályokat indító iskolák, és hasonlóan vonzó lehetőségnek tűnik a számítástechnika oktatás.

Az iskola-összevonás körüli rendezetlenségek miatt is csökkent a szülői érdeklődés, az 

iskola azonban vélhetően túljutott ezen a holtponton, napjainkra sikerült visszaszereznie a szülők 

bizalmát, ismét megnőtt az érdeklődés a zenei nevelés iránt.

A beiratkozás megkönnyítéséhez az önkormányzat itt is ad támpontokat: szabályzata 

szerint fel kell venni a körzetes gyermeket, valamint a körzeten kívülit akkor, ha a testvére oda jár, 

vagy szülője a kerületben (főleg ha önkormányzati intézményben) dolgozik, esetleg a szülők az 

iskolába jártak. Amennyiben a jelentkező egyik kritériumnak sem felel meg, és több jelentkező 

is van a szabad férőhelyekre (amire a gyakorlatban még nem volt példa), akkor az iskolavezetés 

azt vélelmezi, hogy a hatályos törvény szerint járnának el, azaz felvennék a hátrányos helyze-

tűeket, azután pedig sorsolnának.

Integráció

A pedagógiai program adatsora nem jelölt meg sajátos nevelési igényű tanulót az intézmény-

ben, de a paladombi önkormányzati iskolák közötti megállapodás értelmében igény esetén az 

integráltan nevelhető-oktatható látáscsökkent tanulók kaphatnak itt elhelyezést.
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A pedagógiai munkát jelenleg egy pedagógiai asszisztens és egy fejlesztőpedagógus 

segíti, de több ilyen támogatásra lenne szükség az iskolavezetés szerint, mert a jelenlegi ka-

pacitással csak az alsó tagozatosok szükségleteit tudják ellátni, a felső tagozatos gyerekekre 

nagyon kevés idő jut. „Pedig van olyan, hogy csak ötödikre derül ki, hogy diszlexiás, mert addig 

az eszével elfedi, meg annyira figyel, és ötödikben, amikor rázúdul az a rengeteg anyag, akkor 

kiderül, hogy mégiscsak… Van egy idősebb kolléga, aki tanító és magyartanár, ő próbálja, de 

nincs annyi differenciált óra, ahány problémás gyermek. Felsőben nagyon nehéz őket bevadászni, 

az 5–6. óra után mennek már a világba – én megértem. Egy általános iskolában semminek nincs 

asszisztense. Nagyon szép, hogy integráljunk, meg differenciáljunk, csak nincs meg hozzá sem 

a személyi, sem a tárgyi feltétel.” (Igazgatóhelyettes)

Évismétlés

A pedagógusok egyértelműen szakmai kompetenciájuk megkérdőjelezéseként értelmezték a 

törvényi változások bevezetését, annak ellenére, hogy a szülőkkel való folyamatos kooperációt 

ők is fontosnak gondolják. Felfogásuk szerint a gyermeknek leginkább arra van szüksége, hogy 

biztos alapokkal induljon, így az évismétlés legoptimálisabb időpontja az első vagy második 

osztály, később már nem sok eredménnyel jár, a gyermek nem lesz képes pótolni a felgyülemlett 

hiányosságokat. Az előző rendszert azért tartották ebből a szempontból nagyon jónak, mert 

ha egy tanulónál első osztályban tanulási problémát láttak, a gyermeknek év végén adtak egy 

iskolalátogatási bizonyítványt, amit nem kellett leadni sehova, tehát a gyakorlatban azt jelentette, 

hogy a gyermeket úgy lehetett beíratni újra első osztályba, hogy nem volt nyoma annak, hogy ő 

már járt iskolába. Ezt a gyakorlatot a szülők is könnyen elfogadták, és sokkal kevésbé tartottak 

attól, hogy gyermeküket társaik bukás miatt fogják csúfolni. További érvük volt emellett, hogy 

meglátásuk szerint nem rombolta a gyermek önbizalmát, aki az új iskolában vagy új első osz-

tályban jobb iskolai teljesítményt tudott nyújtani.

A vizsgálat időpontjában hatályos törvényi előírás értelmében a Nevelési Tanácsadó javasla-

ta alapján előkészítő évnek lehet tekinteni az első osztályt, ha a pedagógus úgy látja, hogy tanulási 

problémák állnak fenn. Ennek megítélése a gyakorlatban azonban a pedagógusok szerint igen 

nehéz: ennek oka, hogy a tanulási problémák egy része már igen korán megmutatkozik, ugyan-

akkor a pedagógiai gyakorlat azt mutatja, hogy sok gyermek a kezdeti kudarcokat idővel képes 

behozni. Másrészt a rendelkezésre álló idő is kevésnek tűnik: a Nevelési Tanácsadónak azt a papírt, 

amivel ez a „kedvezmény” megkapható, legkésőbb februárban kell kiállítania. A napi gyakorlat-

ban azonban, tekintve a nevelési tanácsadók leterheltségét, két-három hónappal a vizsgálat előtt 

szükséges lenne időpontot egyeztetni, tehát a pedagógusnak legkésőbb novemberben jeleznie 

kellene a szülő felé, hogy probléma van. Ez az út elvileg tehát adott, de a gyakorlatban nagyon 

nehezen valósul meg, talán azért, mert ehhez egy nagyon erős bizalmi viszonyra lenne szükség 

a szülő és pedagógus között (ez a kapcsolat még éppen csak kialakulóban van), és szükség van 

harmadik fél bevonására is, amely a vizsgálatot végzi (ahová a szülőnek kell elvinnie a gyermeket).
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„Nem nagyon értenek vele egyet, mert az van, hogy a pedagógus nem szeret buktatni – az 

önmagának egy kudarcélmény, hogy nem tud tanítani, a legtöbb pedagógus addig küzd, amíg 

ki nem vakarja azt a minimumot a gyerekből. Viszont ez most elvette annak a lehetőségét, hogy 

van olyan gyerek, akit nevelő szándékkal is megbuktattunk régen, mert akkor összekaparta 

magát, és a pótvizsgára felkészült. Vagy ha arra se, akkor azt mondtuk, hogy annak a gyerek-

nek tényleg nincs miért. Nincs visszatartó erő, nagyon dühíti a többi gyereket, hogy ő nem csinál 

semmit, és akkor is mehet tovább – ez erkölcsi problémákat is felvet, mert van olyan, aki csak 

lóbálja a kezét, itt úgysem lehet megbukni! Nem vagyunk mi bukásmániások, és nem esik jól, 

hogy elveszik ezt a mérlegelési lehetőséget...” (Igazgatóhelyettes)

Éves átlagban a szabályozás életbelépése előtt osztályonként egy, maximum két fő bukott 

meg. Ez az arány nem változott, de annyiban módosult a helyzet, hogy meg kell győzni a szülőt 

az évismétlés szükségességéről. Ehhez szülői konzultációt tartanak. A szülői konzultáción álta-

lában a gyermek tanítói vesznek részt, de ha a pedagógusoknak megerősítésre, segítségre van 

szükségük, az igazgatóhelyettes is részt vesz a megbeszélésen. Az esetek nagy többségében 

sikerül meggyőzni a szülőt, de néhány esetben nem – ilyenkor a törvény értelmében továbben-

gedik a tanulót. A szülői reakciók erre igen sokfélék: sok gyermek marad a Szent Irma Általános 

Iskolában, másokat akár év közben is másik iskolába visznek.

Szöveges értékelés

Az iskolában dolgozó pedagógusok számára a szöveges értékelés nem volt teljesen idegen: már 

találkoztak vele az alternatív iskolákban hospitálva, és sok évvel ezelőtt maguk is megpróbálták 

meghonosítani. Az első osztályosoknál már régóta alkalmaztak egy egyszerű formájú szöveges 

értékelést, de a többi tanuló esetében leginkább szóban értékelték a tanulók teljesítményét a 

fogadóórák alkalmával. Már a törvény életbelépése előtt komolyan elkezdtek foglalkozni a szö-

veges értékelés gyakorlatának szélesebb körű alkalmazásával. Erre a célra egy 3–4 főből álló 

teamet hoztak létre, amely kidolgozott egy szöveges értékelési rendszert, amely a gyakorlatban 

azonban meglehetősen bonyolultnak és hosszadalmasnak bizonyult. Egy pedagógus egész éven 

át kísérletezett vele, alakítgatta, de végül úgy találta, hogy eredeti elképzeléseik nem használha-

tóak a mindennapi gyakorlatban. A tantestület (az alsós tanítók) ekkor az eredetileg kidolgozott 

elképzelést elvetette, de már információi voltak arról, hogy változás készül a törvénykezésben. 

Így amikor kötelezővé vált, úgy döntöttek, hogy az OKM által kínált mondatbankot használják, 

azt bővítik ki, teszik egyénre szabottá. Maga az elképzelés, hogy a tanulókat ne, vagy ne csak 

osztályzattal értékeljék, a tanítók számára nagyon vonzónak tűnt. Főként készségtárgyak esetén 

tartják nehezen megvalósíthatónak az 1–5-ig osztályozást, hiszen a tanítók elmondása szerint 

ezekben az esetekben nem elegendő a tanuló tudását nézni, hanem arra is szükség van, hogy a 

gyermek képességeit is figyelembe vegyék. A szöveges értékelés jó lehetőséget ad a magatartás 

és szorgalom jellemzésére is. A rendszer hátrányát azonban több pontban megjelölték. Egyfelől 

a szülők számára jelent problémát, hiszen nehezen tudják értelmezni, mert nem ismerik, nem 
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értik a használt kifejezéseket, illetve nem tudnak mihez viszonyítani, és nem ad iránymutatást, 

ha valamilyen tanulással kapcsolatos probléma merül fel. Ezért a fogadóórán igyekeztek a szü-

lőknek elmagyarázni a lényegét, de sokan így is visszakérdeznek: „És hányas a gyerek?” „Nagy 

hibája, hogy a szülő nem érzékeli azt sem, ha baj van. Mert az van odaírva, hogy felzárkóztatásra 

szorul. Igen, azt majd a tanár elintézi – ennyivel elintézik, nincs olyan súlya, mint amikor kapott 

egy egyest.” (Igazgatóhelyettes)

A másik probléma technikai jellegű. A vizsgált iskolában a szöveges értékelés terjedelme 

első osztályban minimum egy, de inkább két oldalt tesz ki, a tagozatos oktatás esetében pedig 

adott területen bővebb leírást adnak a tanuló fejlődéséről. A szöveges értékelés elkészítése több-

letfeladatot ró a pedagógusokra: a megszülető értékelésekkel kapcsolatos technikai tennivalók, 

mint pl. a szöveges értékelés nyomtatása, dokumentálása, az anyakönyvvel kapcsolatos tenni-

valók, mind további fejlesztéseket igényelnek. „Iszonyú nagy munka, mi már májusban elkezdjük 

a mondatbankoknak a kiemelését, hogy melyik gyerek az, akire ez a mondat már tuti mehet, 

hiszen ismerjük a gyerekeket, nem az utolsó felmérésekből fog kiderülni, hogy az a gyerek milyen. 

Ez közel egy hónapos munka, mire minden gyereknek úgy megcsináljuk, hogy az nekünk is jó 

legyen, nekünk is tetsszen, még ha a szülő nem is olvassa el. Nyomtatás, összeállítás, az utolsó 

két hét olyan, amikor semmi mással nem foglalkozunk, csak ezzel, mindemellett ott vannak az 

év végi felmérések.” (Igazgatóhelyettes) „Úgy érzem, hogy nincs meg az, ami a célja lett volna 

a szöveges értékelésnek, hogy a szülő próbáljon meg segíteni, hogy elolvasva lássa, hogy mi 

az, ami még nem megy. Nem tudja, és nagyon sokszor nem is érdekli, én ezt látom, pedig nem 

rossz képességű az osztályom. Nagyon együttműködőek a szülők, de iszonyú kevésnek van 

ideje arra, hogy foglalkozzon a gyerekével.” (Tanító)

Összességében úgy tűnik, hogy a szöveges értékelés gyakorlata még nem honosodott 

meg az iskolában, és a szülők sem kapnak-kaptak elég tájékoztatást ahhoz, hogy értelmezni 

tudják a kapott értékelést. Ehhez hozzájárul, hogy a pedagógusokat felkészítő tanfolyamok egy 

része a résztvevők szerint nem volt megfelelő színvonalú. A nem megfelelően előkészített be-

vezetés mellett nem tűnik visszalépésnek, hogy a vizsgált iskolában ettől a tanévtől a szöveges 

értékelést kiegészítik érdemjeggyel való értékeléssel is az érintett évfolyamokon. A rendelkezés 

nem teljes körű átgondoltságát tükrözik az adminisztrációval kapcsolatos technikai problémák, 

amelyek frusztrálóan hatnak a pedagógusokra.

Az alsó és felső tagozat közti átmenet, 5–6. évfolyam

Mint már utaltunk rá, 1993-tól 2004-ig minden tanévben gyakorlat volt, hogy a negyedik osz-

tály végén átszervezték az osztályokat: kialakítottak egy osztályt a kiemelkedően jó képességű 

gyermekeknek (gimnáziumi előkészítő osztály néven), ezekbe az osztályokba el tudták szívni a 

közeli iskolák kitűnő tanulóit is (az iskola tudatosan törekedett erre a szerepre, ennek érdeké-

ben jó kapcsolatokat épített ki nemcsak a paladombi Szent Irma Gimnáziummal, hanem más, 

tradicionálisan magas színvonalú képzést nyújtó intézményekkel is). Külön osztályba kerültek 
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azok az addig zenei vagy testnevelés tagozatra járók (az új osztály neve „zété osztály” volt), akik 

a tehetséggondozó osztályba nem kerültek be. A harmadik osztály pedig megmaradt azoknak 

a tanulóknak, akik a másik két osztályba nem fértek be. A pedagógusok elmondása szerint a 

tanulók szétválogatása eleinte hiánypótló, jó gyakorlatnak tűnt, és sok szülő számára vonzó le-

hetőséget jelentett, ugyanakkor szétrombolta a kialakult osztályközösségeket, és sem a tanulók, 

sem a tanárok nem találták igazán a helyüket. A gimnáziumi előkészítő osztállyal is voltak prob-

lémák: sok időbe telt, mire összekovácsolódtak, és nemegyszer szembesültek a pedagógusok 

azzal, hogy más iskola kitűnő bizonyítványa nem ugyanazt a tudást takarja, amit ők elvárnának. 

Mindemellett a tanulók egy részét a szülők hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumba vitték (viszik 

ma is), ami szintén indokolatlanná teszi a tanulók átcsoportosítását, szétválasztását. Az a tény, 

hogy ezzel a gyakorlattal néhány éve szakítottak, könnyebbé tette a tanulók számára az alsó és 

a felső tagozat közti átmenetet is.

Az 5–6. évfolyam nem szakrendszerű átalakítása még jobban elmosta az alsó és felső 

tagozat közti határt. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket (pl. melyik tantárgy kapcsán valósítják 

meg, kik oktatnak) a vezetőség döntötte el, egyesével egyeztetve, de a tanárok is lobbiztak az 

óraszámuk érdekében. Az egyik igazgatóhelyettes megítélése szerint kevés olyan tanító akad, 

aki vállalkozna a feladatra, ezért is került főleg a felsős tanárokhoz, ők mentek el a kétféle kerületi 

szervezésű, 4 x 30 órás vagy 120 órás képzésre is. A pedagógusokkal készített interjúk ezzel 

ellentétben arról is árulkodtak, hogy a nem szakrendszerű rendszer érdekellentétet generál az 

alsóban és a felsőben tanító pedagógusok között. Ugyanakkor megjelent az életkori sajátossá-

gokkal kapcsolatos probléma is: a tanítók számára már negyedik osztály után sem könnyű újra 

első osztályosokat tanítani, attól pedig, hogy esetleg a hatodik évfolyamig is vigyék a gyerekeket, 

teljesen elzárkóztak. Az átalakítás bevezetését egy olyan pedagógus segítette, aki tanítói és tanár 

szakos végzettséggel is rendelkezik, és agilis természete okán meglehetősen sok szabadidős 

szervezést és diák-önkormányzati segítő munkát végez iskolai és kerületi szinten is. A felső ta-

gozatos pedagógusok ellenállása meglehetősen nagy volt, amit a kerületi szervezésű tovább-

képzések sem tudtak gyengíteni. Nem látták az újítás hasznát, már létező gyakorlati alkalmazását, 

és nagyon erős kételyeik voltak a sikerességgel kapcsolatban. Iskolán belül kezdtek szervezni 

hospitálásokat, aminek következtében a tanulók számára is egyszerűbbé vált a felső tagozatba 

való átmenet. A leendő osztályfőnök meglehetősen sok időt igyekszik eltölteni a negyedikesekkel, 

így egymás számára már nem idegenek. A tanítókkal sem szűnik meg a kapcsolat, a gyerekek 

bármikor kereshetik őket, ha támogató segítségre van szükségük. A hospitálások alkalmával 

a szaktanárok megfigyelik a tanítók módszertani fogásait, és igyekeznek alkalmazni azokat. 

Pozitív hozadéknak tekinthető, hogy a tantestület tagjai jobban megismerik a tanítók munkáját 

– tanító interjúalanyainkra kifejezetten kedvezően hatott a felsőben oktatók elismerése. A felső-

ben, nem szakrendszerű oktatásban is tanító interjúalanyunk a képzés mellett sokat hospitált, 

hogy az alsós módszertant tovább tudja építeni a saját gyakorlatában. Meglátása szerint a nem 

szakrendszerűt a gyerekek szeretik, a játékok, csoportmunka, kooperatív technikák alkalma-

zása nagyon érdekes és izgalmas, de a probléma abból adódik, hogy ezek bevezetését nem 
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követte a tananyag átalakítása-csökkentése. Ennek eredményeként azokon a területeken, ahol 

alkalmazták, lemaradás adódott, amit később pótolni kellett. Szükségesnek tűnt volna meg-

felelő előkészítés, az érintett évfolyamok tantárgyi követelményeinek újragondolása. A kerület 

által szervezett továbbképzések nem tették egyértelművé a kételyeket, emiatt a pedagógusok 

feleslegesnek érezték a részvételt. A nem szakrendszerű órakereteket a pedagógusok saját 

belátásuk szerint alkalmazzák. Egyéni jó gyakorlatként néhányan úgy oldják meg, hogy nem 

egész órákat tartanak így, hanem az órákon belül egy-egy feladat megoldásához alkalmazzák 

az elsajátított módszereket.



ABONYI NÓRA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, PALADOMB

AZ ISKOLA FŐ JELLEMZŐI

Az iskola környezete

Az iskola a kerület szélén helyezkedik el, nem könnyen megközelíthető helyen. Az iskolát a Hon-

védelmi Minisztérium építtette 1983-ban a Petőfi Sándor utcai lakótelep közvetlen környezetében. 

Ez egy főtiszti telep volt a honvédség szolgálatában, ahol tisztek, tiszthelyettesek, közalkalma-

zottak kaptak szolgálati lakást. Kezdetben az iskola tanulói főképp az ő gyermekeikből kerültek 

ki. A szomszédban egy honvédségi óvoda is működött, ahonnan a gyerekek magas létszám-

mal iratkoztak be ebbe az intézménybe. Az iskola tanulói tehát a rendszerváltást megelőzően 

viszonylag homogén közegből kerültek ki. A lakótelepet 1993-ban privatizálták, a katonatisztek 

nagyrészt elköltöztek, akik maradtak, azok főleg a nyugdíjas korosztályba tartoztak, s a telep 

a 90-es évek közepére elöregedett. Lakói mára gyakorlatilag teljes mértékben kicserélődtek: 

jellemző tendencia, hogy a szomszédos piac kínai, vietnami árusai vettek a környéken lakást, 

legalábbis, akik ezt megengedhették maguknak. Ők költöznek ide tömegesen, s egy részük 

ebbe az iskolába járatja gyermekét. Ez egyben azt is jelenti, hogy valamennyire fiatalodik a lakó-

közösség, több a gyerek is, bár nem elegendő.

Tanulói létszám és összetétel

Státusát tekintve az iskola régebben kifejezetten jónak volt mondható, jó családi hátterű katona-

tiszt gyerekek jártak ide. Később a környék átalakulásával romlott az iskola tanulói összetétele. 

Sok a nehéz sorsú, roma, illetve hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló.

Az iskola 1983-as indulásától kezdve a tanulói létszám az 1987/1988-as tanévig folya-

matosan emelkedett, majd 1990-re jelentősen csökkent. Ezt követően ismét kissé növekedett 

a tanulói összlétszám, jelentős részben a szomszédos kerületből idejáró tanulók számának 

növekedése következtében, majd a 90-es évek végétől fokozatosan csökkent az idejáró gye-

rekek száma. A tanulók körzetes iskolája ugyanis felfedezte, hogy idejárnak a gyerekek, és egy 

iskolabusz beindításával, amely ma már a szomszédos kerületen belül szállítja a gyerekeket, 

alapvetően megváltoztatta ezt a helyzetet. A kezdeti 450 körüli gyereklétszámmal szemben je-

lenleg 254 diák tanul itt. Az utóbbi évek demográfiai változásai az iskola tanulólétszámára már 
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nem gyakoroltak nagy hatást, viszont beiskolázási vonzáskörzete jelentősen beszűkült, és ezért 

csökkent a gyereklétszám. A jelenlegi első három évfolyamon csak egy osztályt tudtak indíta-

ni, és jövőre szintén egy osztály fog csak indulni. Az iskola fő tanulói bázisát a Petőfi-lakótelep 

jelentette egészen 1993-as privatizációjáig, ám ezt követően az iskola más lakóterületekről is 

biztosított felvételt: jelenleg a tanulóknak csak kb. 50%-át iskolázzák be innen. Közvetlenül az 

iskola mellett található a Volán-telep, mely szintén nagyon elöregedett, Volán-nyugdíjasok lakják. 

Mellette van a Platán-telep, egy régi telep négyemeletes házakkal, viszonylag rossz körülmé-

nyek között élő emberekkel, elég rossz közbiztonsággal, és elég problémás lakóközösséggel. 

Szintén az iskola közvetlen környezetében van a Hárs utcai lakótelep, amit többnyire cigányok 

laknak emberhez nem méltó körülmények között. Jó néhány gyermek onnan jár az iskolába. Az 

iskola vezetése szerint a Hárs utcába kerülni könnyű, onnan kikerülni nagyon nehéz – ezt látják 

a gyerekek szülein, családján. Még egy jómódú réteg által lakott környék esik közel az iskolához 

a kerület határán, valamint a szomszéd kerületi lakótelep, ahol szintén kifejezetten jó anyagi kö-

rülmények között élő családok élnek.

Jelenleg a Petőfi-lakótelep a körzetük, elsősorban innen vesznek fel gyerekeket. Koráb-

ban a szomszéd kerületből sokan jöttek, manapság már egyre kevesebben. A Hárs utcából, a 

Platán-, a Volán-telepről kb. egyenlő arányban jelentkeznek a gyerekek. Az iskola igazgatója 

szerint ezt nem lehet mind felvállalni, nem lehetséges, hogy pl. a Hárs utcából nagyon sokan 

legyenek, mert akkor az itt lévő egyensúly felbomlik. Az iskola tanulólétszámának csökkenése 

tehát egyrészt a kedvezőtlen földrajzi helyzettel, másrészt a környék elöregedésével és a lakó-

épületek építésének hiányával magyarázható.

Iskolavezetés

A jelenlegi igazgató magyar szakos tanár, ugyanakkor rendelkezik tanítói és óvodapedagógus 

diplomával is. Ezt különösen a képességfejlesztés szempontjából tartják előnyösnek.

Az iskola vezetése nem híve semmilyen tagozatos oktatásnak, sem a két tannyelvű okta-

tás bevezetésének a kicsiknél. Alapelvük az, hogy mindent ismerjen meg a gyerek, ne kötelezze 

el magát már egészen pici korában, hisz az többnyire a szülő választása. Inkább sok mindent 

tanuljon, kóstoljon meg, és ők ebből próbálnak nagyon széles skálát nyújtani nekik. Ökoisko-

laként kiemelt szerep jut az egészség- és környezetnevelésnek. Ez különböző módon valósul 

meg az iskola életében: szakkörök, tanulói pályázatok, nyári tábor, erdei iskola, iskolai átfogó 

környezet-egészségvédelmi programok, hulladékgyűjtés, tanulmányi kirándulás, iskolai projektek 

keretében. Esetenként akciókat szerveznek egy-egy helyi környezeti probléma megoldására, és 

felhívják a lakóhelyük közösségének figyelmét egy-egy helyi vagy globális környezeti problémára.

A vezetés a belső iskolai élet harmonizálására törekszik, illetve arra, hogy az említett okok 

miatt igen vegyes és a korábbiakhoz képest kevésbé motivált, kevesebbet tanuló gyerekekből 

minél többet kihozzanak, a lehetőségekhez képest minél többet adjanak. Ezért is tartják fontos-

nak a nem szakrendszerű képzésbe tartozó tanítási elemeket, tanulásszervezési módszereket, 
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melyeket állításuk szerint már azok bevezetése előtt is alkalmaztak. A környékbeli iskolákkal, 

versengéssel nem foglalkoznak, inkább a gyereklétszám megtartása és a színvonalas oktatás 

biztosítása a cél. A fenntartóval rendszeres kapcsolatot tartanak fenn, ahogy a szülők számára 

is biztosítják a rendszeres kapcsolattartás lehetőségét.

Az iskolában a tanárok és diákok, illetve az igazgató és a diákok kapcsolatát a megkér-

dezett tanárok közvetlenként jellemezték abban az értelemben, hogy minden tanár név szerint 

ismeri a gyerekeket, szünetben bárki odamehet akár az igazgatóhoz is, illetve a gyerekek is leg-

alább keresztnévről ismerik a tanárokat. Ez egyrészt abból adódik, hogy kicsi az iskola, másrészt 

a vezetés és a tanári kar részéről fontos értéknek minősül a nyitottság, és a gyerekek-tanárok 

közötti kommunikáció, a gyerekeknek nyújtott személyre szabott segítségnyújtás. Fontos, hogy 

a gyerekek mindamellett, hogy az alapvető viselkedési és illemszabályokat elsajátítsák, jól is 

érezzék magukat az iskolában. Ugyanakkor a tanárok részéről adott esetben tapasztalható egy 

kemény, határozott fellépés is a diákokkal szemben.

Tantestület

A megkérdezett tanárok elmondása szerint a tantestület „jó csapat”, tagjai szeretnek itt dolgozni, 

önállóan és csoportban is jól tudnak együttműködni, és kihívásként fogják fel a központi vagy 

helyi szintű döntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokat, munkát, ötletelést.

A pedagógusok megkapják a vezetéstől a szükséges szabadságot, és az óravezetésben 

módjuk van saját egyéni elképzeléseiket alkalmazni, ha az valóban a diákok javát szolgálja.

Az iskolában uralkodó pedagógiai hozzáállás jellemzője, hogy nevelő tevékenységük 

során szakítani szeretnének a passzív befogadás, a konvergens gondolkodás egyeduralmával, 

az uniformizálás rossz gyakorlatával. Hitvallásuk szerint értékmegőrzésre, értékteremtésre és 

értékátadásra vállalkoztak. A gyermek teljes személyiségét fejlesztik. Mindezek az elvek kiemelten 

szerepelnek a nem szakrendszerű képzés keretében tartott foglalkozásokon. Az iskola vezeté-

sének, tanárainak az a céljuk, hogy a tanulói kíváncsiságot megőrizzék, az aktivitást fenntartsák 

és erősítsék, az általános és különleges adottságokat felismerjék és fejlesszék. Mind az igazgató, 

mind a felsős tanárok hangsúlyozták annak fontosságát, hogy az oktatásban a szintetizáló gon-

dolkodásra irányuló tanítás is szerephez jusson.

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

Általában az igazgató áll a változási, változtatási folyamatok élére. Az általa képviselt értékek-

nek kiemelt szerepük van akkor, amikor egy jogszabályi változás egybecseng velük. Ilyenkor a 

saját meggyőzőerejét használva igyekszik a kollégáit lelkesíteni, hogy meglássák a változásban 

azt, ami jó, hogy minél jobb tervet készítsenek, és azt minél jobban oldják meg a saját isko-

lájukban. Ilyen volt pl. a nem szakrendszerű képzés és a szöveges értékelés is, bár ez utóbbi 

bevezetése idején még más volt az igazgató. Szintén fontosnak tartja a vezetés a szociometriai 
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mutatók emelését. Azokat a jogszabályi változtatásokat, amelyekkel a vezetés nem ért egyet, 

kevesebb lelkesedéssel valósítják meg. Az, hogy mennyire oldják meg a feladatot formálisan, 

gyorsan vagy inkább igényesen, alaposan, jól átgondolva, attól függ, hogy mennyire tudnak 

azonosulni vele.

A jogszabályi változások helyi adaptálását általában teammunkában végzik. Mára ki-

alakultak azok a főbb szerepek, feladatmegosztások a kollégák között, amelyek egy-egy ilyen 

munka kapcsán szükségesek: megvan, hogy ki az, aki inkább szervezi a dolgokat, ki az, aki 

értelmezi a jogszabályokat, ki az, aki az átírásra került pedagógiai programrészeket, tantervet 

végül „összerakja”, és egységes szerkezetbe foglalja. Ugyanakkor nem tagadják, előfordul, hogy 

a jogszabályoknak nincs kapcsolatuk a mindennapokkal, nem eléggé illeszkednek a valós prob-

lémákhoz, vagy túl kevés időt és segítséget kapnak a megvalósításhoz. A pedagógusok közötti 

együttműködés ebben is harmonikusnak és „élőnek” tűnik.

A beiskolázási körzetek változása

A szabad iskolaválasztás egy-két esetet leszámítva nem befolyásolta a szülőket abban, hogy 

elvigyék az iskolából a gyereket. Az iskolavezető szerint ez inkább ott érezteti hatását, ahol több 

iskola van egy „bokorban”, akár a kerület belvárosában, akár a környéken. A 2007-től megválto-

zott jogszabály, mely megszabta, hogy az iskola hogyan szelektálhat a körzeten kívüli gyerekek 

közül, szintén nem volt hatással az iskola életére, a beiskolázási gyakorlatra. Az az új gyakorlat, 

hogy a körzetek között nem lehet jelentős különbség a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

arányában (maximum 25%), illetve hogy a felvételnél a körzetes gyerekek után még fennmaradt 

szabad férőhelyek esetén a HHH gyerekek jelentkezését kell előnyben részesíteni, nem igazán 

érintette a Petőfi Sándor Általános Iskolát. Talán ezt támasztja alá az is, hogy erről a jogszabályi 

változásról nem minden megkérdezett tanár tudott, illetve a beiskolázási gyakorlat megváltozá-

sa kapcsán az igazgatónak sem ez jutott eszébe, hanem a szabad iskolaválasztás. A vezetés 

véleménye szerint probléma, hogy vannak iskolák, amelyek nehéz helyzetben vannak, sokféle 

gyereket tanítanak egyszerre, míg léteznek elitiskolák, amelyek megengedhetik maguknak, hogy 

válogatott gyerekekkel dolgozzanak, jó eredményeket érjenek el, ami még inkább odavonzza a 

szülőket, gyerekeket. A szabad iskolaválasztással egyetértene, de azzal már nem, hogy egyes 

iskolák azzal próbálnak gyerekeket vonzani magukhoz, hogy már a kicsiknek indítanak tagozatot, 

amit elvben a jogszabály nem enged meg.

A szülők az általános iskola kiválasztásakor általában két szempontot vesznek figyelembe 

az igazgató szerint. Egyrészt azt, hogy a lakóhelyhez fizikailag közel legyen, másrészt a családi 

hagyományokat. Tudniillik, ha a családból már valaki, anya, apa, testvér korábban az iskolába 

járt, akkor nagyobb bizalommal fordulnak az iskola felé, és akár távolabbi lakhelyről is idejáratják 

a gyereket. Ebbe az iskolába is számtalan gyerek jár távolabbi kerületekből, sőt, közel eső Pest 

megyei településekről is, azért, mert korábban valakijük idejárt. Ezen kívül alsóban döntő szem-

pont a tanító személyisége is.
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Az évismétlés korlátozása

Az évismétlés tiltásával egyöntetűen nem értett egyet a tantestület. Annak ellenére nem, hogy 

régen sem volt jellemző, alsóban nagyon ritkán fordult elő, felsőben is csak egy-egy esetben, 

matematikából, nyelvtanból, történelemből, földrajzból. Véleményük szerint az évismétlés nem 

büntetés, hanem tény, ugyanakkor óvatosan kell bánni ezzel az eszközzel, az első három évfo-

lyamon igyekeznek elkerülni. Nem nagyon kell vele élni az első években, mert a gyerekek eltérő 

ütemben fejlődnek, nagyon nagy különbségek lehetnek közöttük, ami aztán eltűnik, vagy épp 

megfordul. Előfordult, hogy akinek kezdetben nehezen ment a tanulás, az kivirul, és fordítva, 

lehet, hogy az a diák, aki az első évben jól teljesített, idővel lemarad. A tiltással kapcsolatos el-

lenkezésük fő oka az, hogy ezt jogszabály határozza meg, és kivették a pedagógus kompeten-

ciájából, mellyel megítélésük szerint ártottak a pedagógus szakma presztízsének, korlátozták 

az iskola szabadságát. Elhangzott olyan vélemény is, hogy ahol mégis érdemes lenne buktatni, 

az leginkább az első osztály, hogy zökkenőmentesebben haladjon harmadikban, negyedikben 

a gyerek. A tanárok szerint, ha valóban szükség lenne az évismétlésre, és az mégsem lehetsé-

ges, az csak késlelteti a kudarcot, és még jobban lemarad a gyerek, amit már nagyon nehéz lesz 

behoznia. Ha a jogszabályalkotók arra hivatkoznak, hogy a pedagógusok fegyelmezési céllal 

buktatnak, akkor nem a buktatást kell ily módon tiltani, hanem a tanárt kell a helyéről elmozdítani.

Az iskolában jellemző stratégia lényege, hogy elsősorban a hiányokat igyekeznek pótolni, 

az órákon igyekeznek jobban differenciálni, a gyerek egyéni képességeinek megfelelő feladatot 

adni. Csoportmunkában próbálnak arra erősíteni, hogy a gyerekek húzzák azt, aki le van ma-

radva. Előfordul, hogy a gyerekek egymástól jobban megértik az anyagot, jobban elfogadják a 

segítséget. Több időt szánnak korrepetálásra a délutáni napköziben azoknál, akiknél szükséges. 

A jogszabály bevezetésével egy időben épült ki a fejlesztőpedagógus, logopédus, kijáró gyógy-

pedagógus, iskolapszichológus hálózat. Van, aki szerint kisebb létszámú osztályokra lenne 

szükség a hatékonyabb munkához.

Szöveges értékelés

Az iskolában már jóval azelőtt kidolgozták a szöveges értékelés számtalan módját, mielőtt még 

kötelezővé vált volna. Ez egyfajta hagyomány az iskola életében, támogatja a vezetés. Mint minden 

nagyobb feladatot, ezt is munkacsoportok kezdték el kidolgozni. A kialakított értékelési rendszert 

alkalmazzák a tanítók a saját belátásuk szerint. Ebben vannak panelmondatok, de mindenki 

belátása szerint át is alakíthatja azokat. Év végén és félévkor mindenképp van, de év közben, 

havonta, illetve a dolgozatok értékelésekor is írnak a tanítók szöveges értékelést. Az értékelésen 

kívül a gyerek üzenőjében azt is feltüntetik, hogy mit várnak el tőle, mit csinál jól, miben kell még 

fejlődnie, hol van lemaradva. Az igazgató szerint tanítófüggő, hogy egy szöveges értékelésből mi 

lesz. Nem teljes az összhang a tantestületben e tekintetben. A megkérdezett alsós tanítók egy 

része szerint túl sok munkával jár, és nem igazán motiválja a gyereket, mert nincs kézzel fogható 
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tétje az elmarasztaló értékelésnek. Azonkívül nem biztosak benne, hogy a szülők ténylegesen 

értik az értékelés jelentőségét. Az érdemjegy egyértelműbb a kevésbé iskolázott szülő számára. 

Más tanítók ezzel ellentétes nézetet vallanak, eltérőek a tapasztalataik a szülőkkel, gyerekek-

kel kapcsolatban. Az igazgató azon a véleményen van, hogy a szülő annyira veszi komolyan 

az értékelést, amennyire lelkiismeretesen végzi feladatát a tanító. Könnyebb, érthető, szakmai 

kifejezéseket elkerülő megfogalmazásokkal igyekeznek érthetővé tenni a szülők számára az érté-

kelést. Nagy az eltérés a tanítók között, hogy ki hogyan, milyen gyakorisággal és részletességgel 

alkalmazza. Problémaként fogalmazódott meg, hogy a nyolcosztályos gimnázium nem fogadja 

el ezt a fajta értékelést, vagyis a két oktatási szint (általános iskola alsó tagozata, nyolcosztályos 

középiskola) között ebben a tekintetben nincs átfedés. Ez gondot okoz az átvételre jelentkező 

gyerekek értékelésénél. Negatívumként említették meg, hogy a jogszabály bevezetése nem 

kapott elég társadalmi publicitást, és nem kaptak kellő segítséget a rendszer kidolgozásához 

sem, az iskolákat magukra hagyták. Többféle kész, kidolgozott értékelési rendszert kellett volna 

kapniuk, amiből választhattak volna, de ezt nem kapták meg, hanem mindenki maga dolgozta ki.

Az új jogszabályok bevezetésével, különböző értékelési rendszerek kidolgozásával kap-

csolatban általánosan az az iskola vezetésének a véleménye, hogy sem elég segítséget, tám-

pontot, sem elég időt nem ad a jogalkotó, illetve a kormányzat.

Integráció

Az iskola befogadó iskolának mondható, ahol a különböző származású, képességű, szociális 

helyzetű gyerekek az oktatás teljes idejében és folyamatában együtt tanulnak. Ez alól termé-

szetesen kivételt jelentenek a felzárkóztató foglalkozások; a fejlesztőpedagógussal, gyógy-

pedagógussal eltöltött órák a sajátos nevelési igényű, illetve egyéni bánásmódot igénylő, ún. 

„papíros” gyerekek esetében.

Az iskola az integráció kérdésével már jóval korábban találkozott, természetes része az is-

kolai életnek földrajzi elhelyezkedéséből adódóan. A katonatiszti lakótelep privatizációját követően 

foglalkozniuk kellett a HH és kvázi-HHH gyerekek beillesztésével, már akkor, amikor jogszabály 

erről még nem rendelkezett. Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekük hivatalosan nincs, hiszen 

ezt a jegyző regisztrálja, ha a szülő nyilatkozik, hogy a legmagasabb iskolai végzettsége 8 álta-

lános. Ugyanakkor saját belső statisztikát vezetnek, és becslésük szerint, ismerve a gyerekeket, 

szüleiket és körülményeiket, 15–17 gyerekről gondolják azt, hogy valószínűleg HHH gyerek. Az 

alsóbb évfolyamokon mind a HH, mind a HHH gyerekek aránya magasabb, mint a felsőévesek 

között. Ennek oka az, hogy a mostani felső tagozatosok még abban az időben kezdték az isko-

lát, amikor a beiskolázásnál a szomszéd kerület is jelentős szerepet játszott. A lakótelepről és 

az említett jó környéknek mondható területről jöttek a gyerekek. A jelenlegi negyedik osztály (a 

tavalyi harmadik évfolyam) volt az első, ahol ez a terület kimaradt, mert az iskolabusz elvitte a 

gyerekeket máshova. Ahogy korábban említettük, ma már egyre több a környékről, a Hárs utcá-

ból idejáró gyerek, aminek eredménye, hogy növekszik a HHH gyerekek aránya a rendszerben.
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A gyerekek fejlesztése a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján történik. A fejlesztő-

munkát egy fejlesztőcsoport végzi az iskolában, amelynek tagja a gyermekvédelmi felelős, a 

fejlesztőpedagógus, a logopédus és a pszichológus. Két SNI gyerek van az iskolában, őket 

utazó gyógypedagógus is segíti.

A gyerekek integrációjával kapcsolatban a vezetésnek alapvető és többször hangsúlyozott 

nézete, hogy nagyon fontos a HHH gyerekek beilleszkedésének elősegítése, integrációja, de 

ők önmagukban ehhez nem elegendőek. Fontos láncszem az iskola, de nem ott kell elkezdeni. 

Ez az oktatáson túlmutató probléma, megoldandó feladat. Befogadó iskolának vallják magu-

kat, ugyanakkor ha az iskola belső egyensúlya felborulni látszik, akkor az igazgató nem vesz fel 

több hátrányos helyzetű gyereket. Ebben határozott és elszánt. Hiányolják a többi kerületi iskola 

jelenleginél nagyobb szerepvállalását a nehezebb sorsú gyerekek beiskolázása terén. Minden 

első osztályosnál tesznek családlátogatást, ha erre nyitott a család, de két próbálkozás után 

nem erőltetik tovább. Kiemelten figyelnek a nehezebb helyzetű gyerekekre.

A vezetés a tanároknak megadja a tanítási és módszertani szabadságot. Az integráció 

nem tudatos, hanem természetes folyamat része, az oktatás egész folyamatában jellemző 

az együtt tanulás, miközben szükség esetén biztosítják a fejlesztéshez szükséges szakmai 

csapatot és óraszámot a gyerekek számára. A pedagógusok véleménye szerint az integráció 

hatékonyságának növelését különböző eszközök révén lehetne elérni: a segítő, gyermekjóléti 

hálózatokkal való hatékonyabb együttműködéssel, logopédus és fejlesztőpedagógus óraszá-

mának növelésével, bontott osztályok indításával, tanítók továbbképzésével. Úgy tűnik, a tanítók 

jobban érzik a nagy és vegyes alsó osztályokkal való munka nehézségeit, mint a vezetés. E te-

kintetben mutatkozik némi feszültség a vezetés és a tanárok között. Minden iskolai szinten (alsó, 

felső tagozat) alkalmazzák a differenciálást, kiscsoportos, páros munkát mint sajátos tanulás-

szervezési megoldásokat. Mindezek jól beválnak az arra szoruló gyerekek felzárkóztatásában, 

a közösségépítésben vagy épp abban, hogy az előrébb járó tanuló segítse a társát a páros 

tanulás, feladatmegoldás révén.

A Petőfi Sándor Általános Iskolában a HHH gyerekek arányának növekedése tehát nem 

a jogszabálynak köszönhető, hanem összetett környékbeli, kerületi folyamatok hozadéka. Ez 

egy természetes folyamat része, és nem tudatos és irányított döntés eredménye. Az igazgató 

elmondása szerint egy-két kivételt leszámítva, az itt tanító pedagógusok elfogadóak, és igye-

keznek ebben a helyzetben meglátni a jót, és a legjobbat kihozni belőle.

Nem szakrendszerű képzés

A nem szakrendszerű képzést (NSZK) a 2008/2009-es tanévben indították az akkori ötödike-

seknél. Bevált, fontosnak tartják ezt a fajta tanítási módszert. Az órákat többnyire a szaktárgyat 

tanító tanár tartja egy kivételével (ötödikes matematika), amikor más tanár tanít a szakrendszerű 

és a nem szakrendszerű képzés során. Több felsős tanárnak szintén van tanítói diplomája, akik 

ily módon részt vehetnek a nem szakrendszerű órák megtartásában. Az iskolában az NSZK 
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rendszerű oktatást jónak és példaértékűnek tartják. Az ilyen órákon nem értékelnek osztályzattal. 

A játékos, kreativitásra, önálló gondolkodásra és egyúttal kooperálásra nevelő órák a tapaszta-

latok szerint oldják a gyerekek szorongását, a nagyon lemaradók teljesítményét némileg javítják 

is. Jól bevált technikának tűnik, hogy esetenként a gyerekek egymást segítve húzzák egymást 

felfelé. Az órákon való differenciálást a hagyományos órákon is egyre inkább alkalmazzák. To-

vábbi pozitívum, hogy a tanulók megtanulják felismerni a kapcsolatot a különböző tanórákon 

tanított ismeretek között. A tanárok közötti együttműködés hatékonyabb lett, beleértve az alsós 

és felsős tanárok közötti kooperációt is. Létrejött egyfajta kölcsönös tanulási folyamat az alsós 

és felsős tanárok között, illetve a nem hagyományos órákon alkalmazott technikák átszivárognak 

a szakrendszerű képzésbe is, amit fontosnak tartanak. Létezik NSZK munkacsoport, amely 

rendszeresen összegzi a tapasztalatokat. A rendszer még új, folyamatosan alakítgatják a ta-

pasztalatok tükrében. Rendszeresen gyűjtenek ezzel kapcsolatban anyagokat, kiadványokat, 

esetenként nyílt napon látogatnak el a kerületi iskolákba. Egyelőre témahét, témanap nincs, de 

elképzelhető, hogy a jövőben bevezetik. Ezzel kapcsolatban a legkomolyabb vitát, problémát az 

óraszámok elosztása, a „túl nagy az anyag, kevés az idő” gondja okozta.

A tantermi bútorok többnyire úgy vannak elrendezve, hogy alkalmasak legyenek a kis-

csoportos, kooperatív munkára: több nagyobb asztal, körben székekkel, audiovizuális technikai 

berendezés. A nem szakrendszerű képzés bevezetése mindenképp új színfolt az iskola életében. 

A diákok kedvelik, a tanárok többsége izgalmas feladatnak gondolja, ami további felfedezésre, 

fejlesztésre vár.

Összességében jellemző az iskolára, hogy igyekeznek együttműködni a jogszabályalko-

tóval, fenntartóval, és a szükséges bevezetéseket lehetőleg igényesen úgy elkészíteni, hogy az a 

későbbiekben önműködő rendszerként szolgálja őket. Ebben a vezetésnek segítséget jelent a 

nevelőtestületben kialakult mag, ahol már létrejött egyfajta munkamegosztás, ha a dokumentu-

mokon, az iskola életében valamin változtatni kell vagy új gyakorlatot kell bevezetni. Az igazgató 

és az interjúk során megkérdezett pedagógusok is jó csapatnak tartják magukat az esetleges 

nézeteltérések ellenére is, ami fontos tényező az olyan változások átvészelésében, amivel ke-

vésbé vagy egyáltalán nem értenek egyet. A jogszabályok megvalósulását az év elején téma 

szerint szerveződő néhány fős munkacsoportok munkája segíti.



VÉG ZOLTÁN ÁKOS

KISVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA

A TELEPÜLÉS JELLEMZŐI

Földrajzi helyzet, település-földrajzi adottságok

Városunk – nevezzük Nagyványodnak – az Észak-alföldi régióban, a megye északnyugati részén 

terül el. Az alig több mint 27 000 lakosú város a megyeközpont után a megye legnagyobb vá-

rosa, egyben a nagyványodi kistérség központja. Nagyványodot a környező községek északról 

és északkeletről ölelik körül. A kistérség többi 17 települése közül csak háromnak a lélekszáma 

haladja meg az ötezer főt. Nagyványodon kívül még két további város van a kistérségben, az 

egyik nyolcezer lakosú, a másik egy közel tízezer lakosú kisváros. A kistérség többi települése 

– köztük Kisványod – falusi község.

Gazdaság, foglalkoztatás

Nagyványodban az 1950-es évekig a mezőgazdaság volt domináns, majd az 50-es évek kö-

zepétől létrejöttek az ipari üzemek. Idővel Nagyványod – majd később a másik három városi 

rangú település – lett a kistérség legnagyobb foglalkoztatója. Nagyványodban két jelentősebb 

ipari terület található, a mezőgazdaság szerepe lecsökkent, a korábbi nagyüzemek közül mára 

csak három maradt meg.

Nagyványod munkanélküliségi mutatói mind az országos, mind a megyei értékeknél jóval 

alacsonyabbak (2008-ban az országos arány a népességen belül 7,4%, ugyanez a megyében 

8,46% volt), a munkanélküliek száma és aránya azonban a népességszám csökkenése mellett 

2000 óta – néhány év kivételével – növekvő tendenciát mutat. 2009 negyedik negyedévének 

végén összesen 1052 főt regisztráltak munkanélküliként (ami a népesség kb. 3,8%-ának, a 

18–59 évesek kb. 6,4%-nak felel meg), közülük a 180 napnál hosszabb ideje regisztráltak szá-

ma 167 fő volt.

Népességszám és összetétel

Nagyványod város lakónépessége az elmúlt tíz év során folyamatosan csökkent, ezzel pár-

huzamosan az általános iskolai tanulók száma is kb. 15%-kal csökkent 1998 és 2008 között. 
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Nagyványod város integrált városfejlesztési stratégiája szerint a városhoz 18 külterületi körzet 

tartozik, melyek népességszáma 2001-ben 1773 fő volt, ez 2008 májusára 2177 főre nőtt. A 

korcsoportok (0–14; 14–59; 60+ év) aránya 15,9%, 60,2% és 23,9%. A foglalkoztatottak aránya 

a 15–64 éves népességen belül 40,9%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 55,2%. A 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 52,6%. 

Felsőfokú végzettségű a 25 éves és idősebb népesség arányában 2,1%.

A HELYI OKTATÁSPOLITIKA KERETEI

A helyi önkormányzat és szereplői

Az önkormányzat teljes létszáma 123 fő, három osztály és ezen belül tíz iroda működik benne. 

Az egyik iroda hatáskörébe tartozik az oktatás is, itt három fő – egy oktatási, egy közművelődési 

és egy sportszakember – látja el a saját területével kapcsolatos feladatokat. Mivel a jegyzőnek 

rendkívül sokrétű tapasztalattal, végzettséggel és egyéb általános jogi, közigazgatási isme-

retekkel kellene rendelkeznie valamennyi feladatának ellátásához, ezért a munkaszervezés a 

következőképpen alakult: „a kollégák átruházott jogkörben végzik ezeket a feladatokat, mint pl. 

az oktatás. Nekik megvan a megfelelő oktatási szakismeretük és oktatásijoganyag-ismeretük, 

viszont ők nem jogalkalmazók. Tehát abban az esetben, ha valamilyen döntéshez kell speciális 

jogismeret vagy jogalkalmazói gyakorlat, vagy olyan volumenű a döntés, azt mindenféleképpen 

meg szoktuk beszélni. Ennek nincs olyan kialakult intézményes gyakorlata, hogy pl. hetente egy-

szer leülünk és kimondottan az oktatásról beszélünk. Nincs vezetői fogadóóra, bármikor leülünk 

és megbeszéljük a dolgokat.” (Jegyző) Kialakult egy olyan gyakorlat is a városban, hogy ha az 

intézményvezetők közül valakinek problémája van, felkeresheti a jegyzőt, pl. munkajogi témák-

ban hozzá fordulnak, valamint a pénzügyi, beszámolási, működéssel kapcsolatos dolgokat is 

vele beszélik meg, a többit pedig az osztályvezetővel.

A város jegyzőjének markáns és határozott véleménye van az önkormányzatok hatéko-

nyabb megreformálásáról, magáról az oktatásügyről, az ezen a területen nagyobb állami be-

avatkozás szükségességéről is. A helyi oktatási folyamatok befolyásolását is erőteljesebb állami 

beavatkozással képzeli el, bár a meglévő lehetőségek mellett konkrét ötlete nincs a viszonyok 

megváltoztatására. Sérelmezi a nem önkormányzati fenntartású általános iskolák beiskolázási, 

osztályszervezési gyakorlatát, és ezen iskolák körzetvállalását szorgalmazná (amit természetesen 

a szabályozás nem tesz lehetővé), továbbá hiányolja ezek szakmai felügyeletét is.

Az Oktatási, Közművelődési és Sportiroda feladata a város honlapja szerint a tanköte-

lezettség és a kötelező óvodai iskola-előkészítő foglalkozásokon való részvétel teljesítésének 

biztosítása és segítése. Az iroda részt vesz a közművelődési rendezvények szervezésében, 

koordinálásában és a lakosság közművelődési és kulturális igényeinek kielégítésében is: például 

szervezi és koordinálja a városi diák- és szabadidősportot, hozzájárul a versenysport eredmé-

nyességéhez szükséges feltételek megteremtéséhez, sportolási lehetőséget teremt a lakosság 
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számára. Információt szolgáltat a lakosságnak a város nevelő, oktató, közművelődési és kulturális 

intézményeiről, pedagógiai szakszolgálatáról, sport- és egyéb egyesületeiről, alapítványairól.

Az oktatási bizottság jelenleg öt főből áll. A szabályzat szerint a bizottságban a képviselők 

arányának mindig magasabbnak kell lennie a külsősökénél. Jelenleg egy fő külsős munkatárs 

dolgozik a bizottságban. „Én vagyok az elnök, a korábbi elnök (énekszakos, igazgatóhelyettes) 

van benne, egy pedagógus az egyik iskolából, még egy pedagógus egy gimnáziumból, egy 

környezetvédelmi tanácsnok, az ötödik pedig üzemvezető egy malomban.” (Az oktatási bizott-

ság elnöke)

Az országos politikai helyzet leképeződik a helyi politikában is. A középiskolák felső veze-

tése adja hosszú ideje az oktatási bizottság meghatározó szereplőit. A helyi oktatáspolitikában 

történő részvétel akár logikus is lehetne, ha nem állnának elő összeférhetetlennek tűnő hely-

zetek. Erre példa, hogy a város oktatási bizottságának képviselője a FIDESZ színeiben induló 

T. Z., aki a K. Gy. szakközépiskola igazgatója. A bizottsági elnök az MSZP-s B. B., aki ugyanezen 

középiskola tanára.

A kistérség és a város oktatáspolitikai szerkezete

A helyi oktatáspolitikai változásokat Nagyványod városában csak részben lehet önmagában és 

településszinten vizsgálni, mivel hasonlóan a foglalkoztatási, gazdasági vagy a szociális terüle-

tekhez, a helyi döntéseket meghatározzák az országos, térségi vagy kistérségi folyamatok válto-

zásai. Jelen esettanulmányban ezért több esetben a kistérségi elemzési szempontok is előtérbe 

kerülnek az oktatási helyzet ismertetésekor. A helyi viszonyok feltérképezése után megállapítható, 

hogy a város megpróbált eleget tenni a 2002 után elindult közoktatási reform bizonyos lépései-

nek, ugyanakkor csak kisebb és hatástalan intézkedések történtek. Habár a helyi közoktatás 

irányítását többségében oktatási szakemberek végzik, mégsem jellemzik helyi szakmai dön-

tések, innovatív lépések és eredmények az elmúlt évek közoktatási helyzetét Nagyványodban.

Jelenleg két társulás működik a kistérségben, az egyik a Térségi Egységes Óvoda-Böl-

csőde, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (AMI) – rövid nevén Térségi 

Közoktatási Intézmény (TKI), a másik pedig a két település részvételével működő Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás. Nagyványod a vizsgálat idején egyik társuláshoz sem csatlakozott.

2007-ben közoktatási intézményfenntartói társulás jött létre a Szentgyulai Általános Iskola 

és a nagyványodi Bánáti Általános Iskola között. A társulást Szentgyula kezdeményezte, mivel 

finanszírozási problémákkal küzdött, nem volt teljes a szakos ellátottság, és a felső tagozaton 

nagyon alacsonyak voltak a gyereklétszámok. Szentgyuláról kb. 180–200 gyerek jár el tanulni 

Nagyványodba, főként a 2. sz. Iskola és AMI-ba, a társulásban mégis a Bánáti Általános Iskola 

lett a gesztor intézmény. „Azt hiszem, hogy az oktatási bizottság döntött, nem tudom, mi alapján. 

Nem értettük a helyzetet, és nem is nagyon tudták nekünk megmagyarázni. Ott mi nem egyen-

rangú partnerként vettünk részt a társulásban, nem konszenzusos helyzet volt.” (Polgármester, 

Szentgyula)
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A közeli községi iskola igazgatónője szerint az elvándorlás nem elsősorban a cigány ta-

nulók arányának növekedése miatt indult meg, szerepet játszott benne az előző iskolavezetés is. 

Az előző kormányzati ciklusban (2002–2006) leváltották a közeli község iskolájának igazgatóját, 

aki – az igazgatónő elmondása szerint – a régi pedagógusokat vagy elbocsátotta, vagy olyan 

helyzetbe hozta, hogy kénytelenek legyenek elmenni az iskolából. Az új pedagógusokat pedig 

a helyi szülők nem fogadták el. Az iskola mindig is „vegyes” volt, 10–15 éve még 20–25% volt a 

cigányok aránya, az új vezetőség előtt pedig kb. 40%-ra volt tehető, ami a települési aránynak 

felel meg. A roma tanulók aránya 2003-ban kezdett eltolódni, amikor a régi pedagógusok el-

mentek, és kúszott fel lassan a mai 100%-os szintre.

Amíg működött a társulás, a Bánáti iskola tanárai átjártak bizonyos tárgyakat tanítani 

Szentgyulára, amivel először nem mindenki értett egyet. A romaarány akkor még nem érte el a 

100%-ot, de nagyon kevés nem roma gyerek járt az osztályokba. A társulás megszüntetésének 

szükségessége először akkor merült fel, mikor a szegregáció problémája felvetődött. Mivel a 

két iskola egy intézmény lett, a szentgyulai iskola a magas HHH- és romaarányai miatt szegre-

gált tagintézménynek minősült. Megoldás lehetett volna a problémára az egyébként is alacsony 

létszámmal (10–12 fővel) működő hetedik és nyolcadik osztály átvitele Nagyványodba. Habár 

a szentgyulai iskolának soha nem állt szándékában ezt megvalósítani, mikor ez a megoldási 

lehetőség felmerült, a nagyványodi szülők tiltakozni kezdtek. Ekkor értekezletet hívtak össze a 

Bánáti Általános Iskolába járó gyerekek szülei részére a sportcsarnokban, ahol elmagyarázták 

nekik a kialakult helyzetet. „Sajnos a pedagógusok felbiztatták a szülőket (szerintem nem volt 

valós a félelem), hogy a szentgyulai cigánygyerekek bejönnek tanulni az iskolába, mivel intéz-

ményfenntartó társulás van. Néhány helyi kolléga azt vizionálta, hogy ez nagyon negatívan 

fogja befolyásolni a beiskolázást. Mert a fizikai integrációt is biztosítani kell, törvény szerint.” (Az 

oktatási bizottság elnöke)

A társulás megszüntetéséről már 2008 nyarán megkezdődtek a tárgyalások a két iskola 

között. Tavasszal már felmerült egy kistérségi társulás létrehozásának gondolata, ám akkor még 

mindkét fél a közös intézményfenntartói társulás mellett foglalt állást. „Majd a képviselőtestület 

hozott egy olyan döntést, hogy Nagyványodnak felül kell vizsgálnia az oktatási társulás helyze-

tét, aztán úgy látták, hogy ez a társulás Nagyványodnak gazdaságilag már nem hoz előnyt. Ez 

volt a hivatalos magyarázat. Majd aztán egész éven át folyt a dolog… Illetve a mi véleményünket 

nem kérte senki, nem hallgattak meg minket. A mi képviselő testületünk elutasította a társulás 

felmondását, Nagyványod ragaszkodott hozzá. 2009 év végén ismét felmerült a nyolcak lét-

rehozása (kistérségi társulás), akkor már azon voltunk, hogy bekerüljünk, mert egyedül nem 

tudjuk fenntartani az iskolát.” (Igazgatónő, Szentgyula) A társulást a megállapodás értelmében 

nem lehetett volna egyoldalúan felmondani, azonban Szentgyula nem tett jogi lépéseket, mivel 

lehetősége volt a kistérségi társuláshoz való csatlakozásra. „Mikor láttuk, hogy alakul a nyolcak, 

akkor úgy gondoltuk, hogy rendben lesz. Mi minden döntésünkbe belefogalmaztuk, hogy ezt 

nem akarjuk, és Nagyványod döntése miatt lett ez így.” Az igazgatónő elmondása szerint pénz-

ügyi szempontból az iskola sokkal jobb helyzetbe került az új társulással, mint a nagyványodival.
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A társulás megszüntetését tehát vélhetően három okból kifolyólag kezdeményezte Nagy-

ványod városa: az egyik ok a pályázat kapcsán felmerült szegregáció kérdése, a másik a nagy-

ványodi szülők ellenállása a társulással szemben, a harmadik pedig a támogatási rendszer átala-

kulása, melyből kifolyólag Nagyványodnak már nem származott előnye a társulás fenntartásából.

Intézményhálózat és oktatáspolitikai preferenciák

A város oktatási hálózata sokszínű – mind szolgáltatáskínálati, mind pedig fenntartói szempont-

ból. Az önkormányzatin kívül megtalálható egyházi, alapítványi és egy egyetemi fenntartású 

intézmény is. Minden intézmény törekszik a többitől eltérő profil kialakítására, másfajta szolgál-

tatások nyújtására, így jelent meg a nyolcosztályos gimnáziumi képzés, a két tannyelvű képzés 

és a különböző tagozatok.

Az alapvető probléma abból adódik, hogy a városban kizárólag az önkormányzati fenn-

tartású általános iskoláknak van körzetük, ahol minden óvodás/iskoláskorú gyerekre vonatko-

zóan ellátási kötelezettség van. Mivel az egyéb fenntartású intézményekre ilyen szabályok nem 

vonatkoznak, nekik lehetőségük nyílik a jelentkező tanulók „szűrésére”, ez által egy magasabb 

színvonalú, társadalmi összetételt tekintve homogén, a szülők számára vonzóbb oktatási in-

tézmény működtetésére. Mindez ellentétes tendenciát eredményez a beiskolázási körzettel 

rendelkező iskolákban.

A város vezetése több alkalommal megkísérelte felhívni az egyéb fenntartású intézmé-

nyek vezetőinek figyelmét arra, hogy vállaljanak egyenlő részt a település oktatási feladatainak 

ellátásában – a társadalmi, etnikai összetételt tekintve is. A beiskolázás előtt minden tanév 

elején megbeszélésen vesznek részt az intézmények vezetői, ahol megállapodnak a beirat-

kozás időpontjában. A 2009/10-es tanév kezdete előtt beszélgetést kezdeményeztek, ahol az 

önkormányzat megpróbált hatni az általános iskolák vezetőire, hogy törekedjenek a HH, HHH 

és roma gyerekek iskolák közötti arányos elosztására. Az interjúk alapján elmondható, hogy 

ennek a találkozónak nagyon alacsony volt az eredményessége, hiszen a szóban elhangzó 

ígéretek nem valósultak meg. „Jogi lehetőség erre nincs, nem megállapodást kötöttünk, csak 

beszélgetés volt. Orientáció volt arra, hogy a feladatnak ebben a részében is részt lehet venni. 

Nincs arra jogi lehetőség, hogy az önkormányzat az egyéb fenntartású intézményeket bármire 

kényszerítse.” (Az oktatási bizottság elnöke)

Az erőforrások elosztásában az önkormányzat egyfajta automatizmust követ mindkét 

iskolájával kapcsolatban. Egyik iskolában sem fedezi a tanulók után kapott állami normatíva a 

költségeket, azt mindkét helyen ki kell egészíteni. Az elosztásban semmiféle eredményességi 

szempont nem érvényesül.

A személyügyi kérdésekben a döntések az oktatási bizottság elnökének véleménye sze-

rint nem minden esetben születnek szakmai alapon. „A K. Gy. igazgatója képviselő (a főnököm), 

én vagyok az elnök a bizottságban. A vezetők kiválasztása dolgában az a véleményem, hogy 

általában nem szakmai, hanem politikai alapon történtek. Nem mindig a legalkalmasabb ember 
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került oda. Ha egy képviselő-testületi tag pályázik egy iskolaigazgatói helyre, akkor ki indul elle-

ne?” (Az oktatási bizottság elnöke)

Nagyványod város nem követte a környező települések gyakorlatát, középfokú intézmé-

nyeit nem adta át a megyei önkormányzatnak, a mai napig saját fenntartásban működteti azokat. 

Az oktatási iroda vezetőjének elmondása szerint a normatíván felüli önkormányzati kiegészítő 

támogatás az óvoda esetében a legmagasabb és a szakiskola esetében a legalacsonyabb, 

ugyanis itt kiegészülnek a bevételek a szakképzési hozzájárulással. A normatíva csökkentésének 

következményeképpen az intézmények különböző költségcsökkentő intézkedésekre kénysze-

rültek, így több tanórán kívüli tevékenységet meg kellett szüntetni.

Nagyványod középfokú oktatási intézményei a Tas Vezér Gimnázium, a Szent Jakab 

Egyetem Gyakorló Általános Iskolája és Gimnáziuma, az Erősáramú Szakközépiskola és Gim-

názium, valamint a már említett K. Gy. Szakközép- és Szakiskola.

A város legrégebbi középfokú intézménye a Tas Vezér Gimnázium. A fenntartó időről időre 

megpróbálja elérni, hogy minél több helyi gyerek kerüljön az intézménybe. Az Erősáramú SZKI 

és Gimnázium villamosipari profilra specializálódott. Nagyon sok a bejáró tanuló, a megyéből és 

a megyén kívülről is. Néhány évvel ezelőtt az iskola megpróbált német nyelvi előkészítő osztályt 

indítani, de a német nyelv vonzerejének csökkenése miatt a létszámot nem tudta teljesíteni. A 

Tas Gimnáziumban és a Szent Jakab iskolában azóta beindított gimnáziumi osztály is elszívta 

a gyerekeket.

Mind a tanárokkal, mind pedig a nyolcadikos tanulókkal készült interjúkból az derült ki, 

hogy a városban a Tas Vezér Gimnáziumnak a legmagasabb a presztízse, a város „elitképzőjének” 

tartják. A kompetenciamérések eredményét vizsgálva megállapítható, hogy az itteni középfokú 

oktatási intézmények közül messze ennek az iskolának a legjobbak az eredményei. A jegyző 

véleménye szerint „a nevesebb intézmény jobban ki tudja válogatni az alanyokat. Beszéljünk a 

Szent Jakabról, a Tas Vezérről, a Szakközépiskoláról vagy akár a K. GY. szakiskoláról, ami egy 

606-os volt szakmunkásképző intézetből nőtte ki magát. A Tas Vezérbe válogatják ki a tanulók 

krémjét. Jó anyagból könnyű dolgozni. A gyerekeket ki tudja válogatni a szellemi kapacitás alap-

ján, meg a szülői háttér alapján, ebből könnyű felmutatni valamit.”

A város önkormányzata 2008-ban TÁMOP 3.3.2-es pályázatot nyújtott be az „Esélyegyen-

lőségi terv megvalósítása Nagyványodban” címmel. Összesen 70 054 ezer forintra pályázott. A 

pályázati kiírás célja az volt, hogy a nagyobb infrastrukturális beruházásban részesülő települések 

a módszertani fejlesztéshez is segítséget kapjanak. A 2008-ban benyújtott Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Tervben feltárt problémákat akarták megoldani, melynek eredményeképpen „meg-

szűnik iskoláinkban a szegregáció, a tanulók körében nő az egymás elfogadásának szemlélete, 

csökken a HHH tanulók száma, a roma lakosság könnyebben tud integrálódni a munkaerőpiacra”.
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JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

Beiskolázás, beiskolázási körzetek

Az oktatási iroda vezetőjének elmondása szerint kb. 2–3 osztállyal kevesebbet tudnak indítani a 

városban, mint tíz évvel ezelőtt. Az egyéb, nem önkormányzati fenntartású iskolák elszívó ereje 

a 90-es évek eleje óta érezhető. A szülőknek rendkívüli vonzerőt jelent a Szent Jakab Egyetem 

Gyakorló Általános Iskolája, ahol a 2008/09-es tanévben beindították a nyolcosztályos gimnáziumi 

osztályt. A Szent Jakabban a nyolcosztályos képzés nagyon népszerű, mivel az iskola infrastruk-

túrája és eszközei, valamint a hírneve nagyon vonzó a szülők számára. Mivel sem a Szent Jakab-

nak, sem a katolikus iskolának nincs kijelölt körzete, megtehetik, hogy válogatnak a jelentkezők 

közül, míg a Bánátinak kötelező minden gyereket felvennie. A jövőben a helyzetet tovább ronthatja 

a katolikus általános, amely szintén eggyel több osztály indítását tervezi 2010 szeptemberétől.

A bejárók létszámát az önkormányzat első ízben szabályozta jelen tanévtől kezdve.

A város közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése (KEH) a következőket tartalmazza 

a körzethatárok megállapítására vonatkozóan: „Nagyványod város két önkormányzati iskolá-

ja számára meghatározza a körzethatárokat, amelybe természetesen beletartoznak az infra-

strukturálisan kevésbé ellátott területek is. Az innen érkező HH és HHH gyerekek oktatásában 

a két iskolának ellátási kötelezettsége van, míg a nem önkormányzati fenntartásúaknak nincs. 

Az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából szerencsés lenne [az] ebből a helyzetből adódó 

problémák átgondolása, megbeszélése és megoldási lehetőségek keresése.”

Az esélyegyenlőségi terv (2009) megállapítja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetűek 

(HHH) közötti különbségek az alapfokú intézmények között nem kiegyenlítettek. A hátrányos 

helyzetű (HH) gyermekek aránya az intézmények között 25%-nál nagyobb mértékben tér el egy-

mástól. Feladatként a beiskolázási körzetek felülvizsgálatát, beiskolázási terv készítését írja elő. 

Hasonló a helyzet az óvodát illetően is, itt a KEH a HH/HHH gyermekek egyenlőtlen intézményi és 

csoportos eloszlását állapítja meg. A kedvezőtlen helyzet megoldására a felvételi körzethatárok 

felülvizsgálatát, átalakítását, valamint a felvételt nyert gyermekek csoportonkénti beosztását írja 

elő, figyelembe véve a HH/HHH gyermekek egyenlő arányát.

A döntéshozók egyetértenek a tekintetben, hogy a körzethatárok módosítása a szabad 

iskolaválasztással szemben nem hozza meg a várt eredményt. Tovább árnyalja a képet a két 

nem önkormányzati fenntartású intézmény, amelyeknek nincs beiskolázási körzetük. Az általá-

nos iskolába járó HH gyerekek zöme az önkormányzati iskolákba jár (lásd Melléklet M4. táblázat). 

Az intézményvezetők és a pedagógusok félelme az, hogy a HH, HHH és cigány gyerekek ará-

nya tovább növekszik, és ezáltal az iskola mindinkább elveszti a vonzerejét a középosztálybeli 

szülők számára.

A körzetek érvényesítése több okból is nehézkes. Az oktatási iroda vezetőjének véle-

ménye szerint a települési szegregáció magával hozza az intézményi szegregációt, ami ellen a 

város vezetése tehetetlen. További gondot okoz a döntéshozók szerint, hogy a többgyerekes 
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családok jellemzően ugyanabba az iskolába íratják a gyerekeket, és nagyon nehéz meggyőzni 

a szülőket, hogy a kisebb testvéreket másik intézménybe vigyék. „A valóságban az van, hogy 

nem lehet tudni, illetve, hogy ha három gyerek járt/jár az egyik iskolába, a negyediket nem viszik 

a másikba.” (Az oktatási iroda vezetője)

A KEH leírja, hogy megtörtént a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyer-

mekek, tanulók kiegyenlítettebb arányú intézményi elhelyezése érdekében az önkormányzati 

fenntartású óvodák és általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata, módosítása az óvodai, 

iskolai szegregáció megelőzése céljából. Nagyványod Város Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete elfogadta a felvételi körzet módosítását a 347/2008. (XI. 26.) önkormányzati határozatával. 

Ez a rendelet hatályon kívül helyezte a 70/2007. (III. 28.) önkormányzati határozatot, melynek 

melléklete tartalmazza a körzetekhez tartozó utcák névjegyzékét. A változások megvizsgálását 

lehetetlenné teszi a 2008-as rendelet mellékletének hiánya, de a döntéshozók elmondása alapján 

a Zagyvatelep felosztása történt meg a 347/2008-as határozat által. A határozat 19 igen, 1 tartóz-

kodással került elfogadásra, a határozat tárgyalása során a szabad iskolaválasztás problémája 

merült fel, amely feleslegessé teszi a körzetesítést. Az előterjesztő válaszából kiderül, hogy „A 

szabad iskolaválasztás természetesen megvan, fennáll minden szülőnél. A szegregáció, illetve 

antiszegregáció az a két szó, ami vezeti, illetve vezetnie kell az önkormányzatot. Tehát gyakor-

latilag a maradéknak választani kell az iskolák között, és el kell kerülni azt, hogy egy-egy iskola 

valamilyen szempontból szegregációs legyen. Ez az egyetlenegy vezérlő elv van.”

Az oktatási iroda vezetője a körzethatárokra vonatkozó törvényt úgy értelmezte, hogy a 

beiskolázáskor érvényes és felmenő rendszerben kell megvalósítani. „A neuralgikus pont ná-

lunk a Zagyvatelep, ott egyezkedett a két iskola 2008-ban, hogy arányosan oszoljon el. Ott már 

látszott, hogy melyik dűlőben hányan vannak, és melyik dűlő melyik iskolához tartozik.”

A két egyéb fenntartású intézmény egyoldalú nyilatkozatot tett a helyi gyerekek felvételére 

vonatkozóan. A Katolikus Általános Iskola és a Szent Jakab iskola is a létszámának 25%-áig vál-

lalta nagyványodi gyerekek ellátását. Az oktatási iroda vezetője szerint ez nem sokat segít rajtuk, 

mert a legnagyobb probléma abból adódik, hogy ezeknek az intézményeknek nincs kötelező 

felvételi körzetük. „Számtalanszor jött fel ide a szülő, hogy azt mondta neki a Szent Jakab vagy 

a katolikus, hogy menjen az önkormányzatiba, annak kötelessége felvenni a gyereket, és ez így 

is van. Ezek pedig olyan szülők és gyerekek voltak, akiken lehetett látni, hogy hátrányosabb 

helyzetűek. Olyan is előfordult már, hogy elsőben átkerült az önkormányzatiba.” Sorsolásra még 

nem került sor egyik intézményben sem.

Az SNI-/HHH-integráció kérdése

A települési szegregációból adódó intézményi szegregáció megszüntetésére a fenntartónak egye-

lőre konkrét tervei, megoldási javaslatai nincsenek. Felülreprezentáltak például a HH gyerekek a 

buszpályaudvar mellett található óvodában, ugyanis a környező településekről Nagyványodba 

munkába járó szülők számára kézenfekvő megoldás, hogy erre a telephelyre vigyék a gyerekeket.
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„A körzethatár-módosításon túl nem történt más próbálkozás. Az iskolának a konkrét 

elvárása a fenntartó felé, hogy hasson oda a többi iskolára, hogy ne indítson annyi osztályt. A 

2. sz. Általános Iskola helyzetét ez nem oldaná meg szerintem. Ha ilyen a megítélése, akkor is 

máshova vinné. Én nem hiszek abban, hogy törvényszerű lenne az, hogy azokba az iskolákba, 

ahol sok HH gyerek van, nem visznek gyereket, és ez presztízsveszteséget okozna. Én abban 

hiszek, hogy vannak pedagógusok, vezetők, akik tudják kezelni ezt a helyzetet, a HH, SNI gye-

rekekkel kapcsolatos problémákat.” (Az oktatási iroda vezetője)

Az oktatási iroda vezetője szerint mind az integrációnak, mind pedig a szegregációnak 

van létjogosultsága, a gyakorlati megvalósítást azonban a pedagógusokra kellene bízni. „Lehet 

úgy is együtt tartani egy csoportot – nevezzük szegregációnak –, hogy az ő érdekük ezt szol-

gálja. Úgy persze nem, hogy minden cigánygyereket egy iskolába teszek. Azt kimondani, hogy 

25%-nál nem lehet több, nem is életszagú.”

Az SNI gyerekek ellátása minden önkormányzati intézmény alapító okiratában szerepel, 

mivel a számuk egyre növekszik, és egyre nehezebbé válik a személyi feltételek biztosítása. A 

helyzet megoldására az önkormányzat közoktatási megállapodást kötött a MACI Alapítvány-

nyal gyógypedagógiai szolgáltatások biztosítására. Az alapítvány óvoda és fejlesztőiskola is 

egyben, az enyhe, középsúlyos és súlyos fogyatékos, valamint az autista gyerekek ellátását a 

saját telephelyén végzi. A fejlesztőiskolai ellátásban csak néhány gyerek részesül, akiknek az 

állapota ezt indokolja, a diszfunkcióval küzdőket és a BTMN gyerekeket az általános iskolák-

ban látják el. Ez a rendszer a Térségi Egységes Pedagógiai Szolgálat ellenőrzésével, szakmai 

támogatásával működik.

Továbbtanulás

Nagyványodban több középfokú oktatási intézmény közül választhatnak a diákok. A városban a 

Tas Vezér Gimnáziumnak és a Szent Jakab Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumnak 

van a legnagyobb presztízse, ezen kívül az Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium, valamint 

a K. GY. Szakközép- és Szakiskola fogad tanulókat.

Az elmúlt években a diákok 60–70%-a folytatta tanulmányait érettségit adó középisko-

lában. A 2008/2009-es évben a helyzet javult, 85,6%-ra nőtt a gimnáziumba vagy szakközép-

iskolába felvett tanulók száma. A HH tanulók továbbtanulási irányait vizsgálva megállapítható, 

hogy 2005 óta a HH tanulók 48–60%-a ment szakiskolába, és a szakiskolába került diákok 

között a HH tanulók aránya 43–53% között mozgott.
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AZ ISKOLA FŐ JELLEMZŐI

Az iskola az 1917-ben alapított tanítóképző intézet gyakorló intézményeként kezdte meg működé-

sét. 1970-ig csak a tanítóképzéshez szükséges alsó tagozattal működött a főiskola épületében. 

A komplexum a városközponttól távolabb, a vasútállomáshoz közel helyezkedik el, nyugodt, 

zöld, lakóházas övezetben. Az intézménynek egy, a 70-es években épült kissé leromlott állapotú 

lapos tetős épület ad otthon, mely kétszintes, tágas aulával, széles, játékra is alkalmas folyosók-

kal rendelkezik. A termek ajtaja a tanulók munkáival van díszítve, a falakon rajzok, festmények, 

freskók vannak. A tantermek bútorzata régebbi, kissé elhasznált, de tiszta és rendezett. 2007-

ben adták át az iskola udvarán a műjégpályát, melyet a közeljövőben be szeretnének fedni. Az 

épület udvarán, illetve közelében több sportpálya található, illetve egy EU-kompatibilis játszótér is.

Az iskolában jelenleg 22 osztály működik: 13 alsó tagozatos, 7 felső tagozatos, 2 gimná-

ziumi (felmenő rendszer). A következő tanévben valószínűleg nő az osztályok száma, ugyanis 

15 alsó tagozatos, 7 felső tagozatos és 3 gimnáziumi osztály várható. Jelenleg az iskolában 4 

első osztály, 4 második osztály, 3 harmadik osztály, 2 negyedik osztály működik az alsó tago-

zaton. A felső tagozatos osztályok számán látható, hogy jellemző a más iskolákba történő el-

vándorlás, hiszen 2–2 ötödik és hatodik osztály mellett csak egy hetedikes és egy nyolcadikos 

osztály működik. A gimnáziumi részlegen jelenleg egy-egy osztály működik kilencedik, illetve 

tizedik évfolyamon. A gimnázium elindításával egy régi problémára nyílt megoldás – korábban 

a város egy nyolcosztályos gimnáziuma volt a legfőbb célpont a jó képességű, motivált tanulók 

számára, sokan mentek át oda negyedik osztály után. A gyakorlóiskolában létrehozott gimná-

zium lehetőséget ad arra, hogy a diákok egészen az érettségiig „kapun belül” maradhassanak. 

Az iskola ezek mellett továbbképzési centrumként is működik, segítséget nyújt a már hosszabb 

ideje dolgozó pedagógusok továbbtanulásában.

Iskolafenntartó, finanszírozás

Az intézmény gyakorlóiskola, fenntartója egy egyetem, mely szakmai felügyeletet gyakorol felette, 

de kapcsolatot tartanak a város önkormányzatával is (pl. adatszolgáltatás, beiskolázás, városi 

esélyegyenlőségi terv, városi ünnepségek, rendezvények kapcsán). Az iskolának – saját meg-

ítélésük szerint – komoly előnyei származnak abból, hogy a fenntartó nem önkormányzati szerv.



143

Az iskola financiális helyzetével kapcsolatban az igazgatónő és az igazgatóhelyettes egy-

aránt a nehézségekről beszélt, melyek meglátásuk szerint abból adódnak, hogy az SNI gyerekek 

után kapnak külön normatívát, ám a BTMN (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő) tanulókhoz – ellátási kötelezettségük ellenére – nincs hozzárendelve forrás, így ezt az is-

kola költségvetéséből kell megoldaniuk. Az igazgatónő arra panaszkodott, hogy „a normatívák oly 

nagyon nagy mértékben csökkentek (teljesítménymutatók, infláció…), hogy ahhoz, hogy az iskolát 

fenntartsuk, ez nagyon kevés.” Az igazgatónő itt kitért a nem szakrendszerű oktatás bevezetésére 

is, mivel az is plusz költséget jelent az iskola számára: egy tanítási órán két pedagógus vesz részt 

párhuzamosan, azaz a fejlesztőpedagógusi végzettségű alsós tanító végigkíséri a szakos tanár 

által tartott órát, és külön foglalkozik az azt igénylő tanulókkal. Ez értelemszerűen dupla bérkölt-

séget jelent ezeken a tanórákon. Az igazgatónő problematikusnak találja továbbá a szakkörök, 

énekkarok, korrepetálások, versenyfelkészítő különfoglalkozások finanszírozását, amennyiben 

azokra csupán 10%-os, a fenntartó által finanszírozott tanítási órakeretet adhat meg, és az ezen 

túl felmerülő plusz órákat az iskolának kell kigazdálkodnia, illetve alapítványi keretből fizetik.

A források kiegészítését pályázati lehetőségek biztosítják. Az igazgatónő két nagyobb 

projektről beszélt: a TIOP 1.1.1./09/1-es tanulói laptop programba való bekapcsolódásról, ami 

elősegíti a nagyobb TÁMOP 3.1.4-es program megvalósulását, melynek keretében az iskola be-

vezette (1) a kompetencia alapú oktatást szövegértés-szövegalkotás (anyanyelvi kommunikáció), 

matematika és idegen nyelv területeken; (2) a tantárgytömbösített oktatást a művészetek területén, 

illetve (3) a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását – ember és társadalom területen.40

A tanulói összetétel

Az iskolába a 2008/2009-es tanévben, amikor az első gimnáziumi osztály indult, 444 tanuló járt. 

A hátrányos helyzetű tanulók aránya ebben a tanévben 7,5%, a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók aránya 5,6%, a sajátos nevelési igényű tanulók aránya 2,5% volt. Az iskolába kb. 30–40 

km-es körzetből járnak be a gyerekek jellemzően olyan kistelepülésekről, ahol nincs felső tago-

zat. Az ő arányuk a vizsgálat idején 21,1% volt. A pedagógusok megítélése szerint igen alacsony 

a roma származású tanulók aránya, erről pontosabb adatunk a törvényi szabályozások miatt 

nincs. A 2009/2010-es tanévben némiképp megnőtt a hátrányos helyzetű diákok aránya: 12,2%; 

a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya stagnált. Kismértékben nőtt a sajátos nevelési igé-

nyűek aránya is: 3,2%-ra.

Oktatási program, profil

Az iskola gyakorlóiskola mivoltából következően elvárás jelentkezik a fenntartó felől arra nézve, 

hogy az itt gyakorló hallgatók megismerkedhessenek különböző pedagógiai módszerekkel. A 

40 Az igazgatónő TÁMOP-os pályázatról készített PPT-je alapján.



144

módszerek eredményességét folyamatosan közvetíteniük kell a külvilág felé. „Elsődlegesen a 

fenntartónknak tartozunk felelősséggel, az ő igényeit kielégítve kiváló szolgáltatást kell nyújtanunk.”

Az iskola profilját meghatározza az emelt szintű matematikaoktatás első osztálytól, mely 

felső tagozaton csoportokra bontásban folytatódik; a nyelvoktatás első osztálytól kezdve heti 

egy órában, melyet felső tagozaton szintén csoportos emelt szintű nyelvoktatás követ. Alsó 

tagozaton a diákok az 1–3. osztályokban heti 1 tanórában tanulnak nyelvet, negyedikben 3 tan-

órában. Felső tagozaton 3 vagy 5 tanórában tanulják az angol, illetve a német nyelvet. Mindezek 

mellett sportiskolaként is működnek: mindennapos testmozgást biztosítanak mind a tizenkét 

évfolyamban, az új jégpályának köszönhetően pedig hokicsapatot alapítottak.

Korábban az iskola a Zsolnai-féle pedagógiai módszert alkalmazta, melynek bizonyos 

elemeit – pl. a kiemelt művészeti és zeneoktatást – a kerettanterv bevezetése után is megtartották, 

illetve ezen a területen tantárgytömbösített oktatást vezettek be. Kórus működik mind az alsó, 

mind a felső tagozatban, ettől az évtől kezdve pedig a gimnáziumban is.

Az intézmény a 2009/10-es évtől vesz részt a kompetencia alapú oktatás programjában, 

a szövegértés-szövegalkotás (anyanyelvi kommunikáció), matematika és idegen nyelv területe-

ken. A kompetencia alapú oktatási programot az első és a harmadik osztályban valósítják meg a 

magyar nyelv és irodalom (anyanyelvi kommunikáció) területen; a matematikai programcsomagot 

a párhuzamos első és harmadik osztályban vezették be. Az idegen nyelvi kulcskompetencia 

programcsomagot a két ötödik osztályban alkalmazzák.

Iskolavezetés, tantestület

Az iskola jelenlegi igazgatónője 2008 szeptemberétől tölti be pozícióját, miután a főiskola dékánja 

felkérte erre. A korábbi, tanító végzettségű igazgatónő leváltásának az volt az oka, hogy nem 

érezte magát felkészültnek a gimnáziumi képzés bevezetésére. Az új igazgatónő a 80-as évek 

közepe óta tanít általános iskolában, szakközépiskolában és gimnáziumban is, emellett a 90-es 

évek elejétől vizsgaelnök érettségin és szakmai vizsgán. Matematika és számítástechnika szakos 

tanári végzettsége van, az ELTE-n doktorált neveléstudományból. A volt pedagógiai intézetben 

szakértőként, illetve igazgatóként dolgozott, itt pályázatokkal is foglalkozott.

Az igazgatónő nagyon ambiciózus és eredménycentrikus. Nagy hangsúlyt fektet arra, 

hogy a látogatók megismerkedjenek az iskola tanulóinak matematika, kémia és más természet-

tudományos versenyeken elért eredményeivel, illetve a hoki- és kórusversenyeken való szerep-

léseivel – az igazgatói irodában is van dicsőségvitrin kupákkal, oklevelekkel. Megítélése szerint 

az iskola tanulói azóta érnek el jó versenyeredményeket, mióta szemléletváltásra került sor, és 

előtérbe került a tehetségekre való intenzív odafigyelés. A felső tagozatos tanulókra a 2000-es 

évek eleji mélypont óta figyelnek fokozottan, amikor a felső osztályokból nagyon sok tanulót vit-

tek át hat-, illetve nyolcosztályos gimnáziumokba.

Az iskola gyakorlójellegéből adódóan azt is fontosnak tartja, hogy a pedagógusok folya-

matosan képezzék magukat, még ha ez a bértáblában történő feljebb sorolások miatt megnöveli 
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is a bérköltségeket. Az igazgatónő következő célja, hogy az iskolát bemutatóiskolává minősít-

tesse – így a bemutatóórák tartásával plusz jövedelemhez tudna jutni.

Az általános iskolával kapcsolatos igazgatói teendők nagy részét a korábbi igazgatónő, 

a jelenlegi igazgatóhelyettes látja el. Az interjú során nem derült fény ellentétre közte és az igaz-

gatónő között, megerősítette, hogy ő maga mondott le, mivel nem érezte magát alkalmasnak a 

gimnáziumi képzés kiépítésére.

Az iskolában 42 főállású pedagógus dolgozik, 80%-uk szakvizsgázott.

A JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK INTÉZMÉNYI HATÁSAI

Beiskolázás

Az igazgatóasszony elmondása szerint az ezredfordulón csökkenés41 volt tapasztalható a beirat-

kozások számát tekintve, az elmúlt néhány évben azonban növekedett a beiratkozók száma és 

– a többi nagyványodi iskolához viszonyítva – aránya is. A csökkenésre való válaszul elindították 

az emelt szintű nyelvi és matematikaképzést, a művészeti képzést, és létrehozták a sportiskolai 

profilt is, ezekkel sikerült a trendet megfordítani. „A többi iskolában nem igazán érzem, hogy 

lennének megfogható specialitások, amik vonzóak lehetnének. Régebben próbálkoztak matema-

tikatagozattal, de lehet, hogy az anyagi helyzetük olyan, ami nem engedi meg a plusz dolgokat.”

A beiskolázási adatok az elmúlt néhány évben javulni kezdtek, és az elmúlt években 

kevesebb diák ment át másik iskolába negyedik osztály után. Ennek oka a megkérdezett peda-

gógusok szerint, hogy míg korábban az alsó tagozat eredményeit ismerték igazán el a szülők, 

addig az elmúlt években a felső tagozat eredményei is javultak. Ezenkívül beindult a gimnáziumi 

képzés, így az első osztály választásakor, illetve a felső tagozatos váltáskor (itt főleg az olyan 

bejáró gyerekekre kell gondolnunk, akiknek a szülőhelyén nincs, vagy nagyon gyenge a felső 

tagozat) egyben megoldódhat a gimnáziumválasztás kérdése is.

Mivel az iskola nem önkormányzati fenntartású, nem rendelkezik beiskolázási körzettel. 

Ennek következménye, hogy a beiskolázással kapcsolatos törvényi szabályozások kevéssé 

érintették az iskolát, bár ők sem alkalmazhatnak felvételi eljárást az általános iskolában, és a 

törvény szerint, amennyiben túljelentkezés van, a hátrányos helyzetű tanulókat kell előresorol-

niuk. Nem változott jelentősen a diákság összetétele, és ezáltal az iskolai osztályba sorolás sem. 

Utóbbinál a szülői igények mellett az egyes gyerekcsoportok összetételére igyekszik az iskolai 

felső vezetés odafigyelni.

Az elsős beiskolázáskor a többi iskolához hasonlóan ők is mindent megtesznek azért, 

hogy minél több tanuló válassza őket. A beiratkozás egy folyamat, amelynek során az iskola 

közös programokat szervez a szülők és az óvodások részvételével: korábban szüreti bállal, az 

idei tanévben a jégkorcsolya-pályán rendezett játszóházzal várták a leendő diákokat és szülei-

41 Az igazgatóhelyettes is említette, hogy a 90-es évek végén voltak létszámgondjaik, de a kedvezőtlen trendet fokozatosan sikerült megfordítani.
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ket. Ilyenkor szoktak szülői értekezletet is tartani, továbbá a leendő elsős tanítók kimennek az 

óvodába, így a beiskolázásra a pedagógusok már ismertek a szülők és a gyerekek előtt. Lehet 

órát látogatni is, azok a gyerekek, akik év közben vagy negyedik osztály után szeretnének csat-

lakozni, akár a beiskolázási időszakon kívül is beülhetnek egy-egy tanórára.42 A beiratkozáskor 

a szülők megjelölhetik a két legszimpatikusabb pedagógus nevét, akinek az osztályába a gye-

reket íratni szeretnék, meg kell jelölni a nyelvi preferenciát is. Ezután az osztályok kialakításánál 

az igazgatónő a következő szempontokat veszi figyelembe: a nemek megfelelő arányát; azt, 

hogy csoportbontásban megfelelő létszámban indíthatók legyenek a nyelvi csoportok; hogy az 

egy településről származó bejárós gyerekek egy osztályba kerüljenek; és hogy az integráltan 

oktatandó HH, HHH, SNI gyerekek ne egy osztályba, hanem arányosan legyenek elosztva. Az 

igazgatónő elmondta, hogy minden első osztályba lépő gyerek kap egy gyakorló főiskolás men-

tort, akivel jó esetben szorosabb kapcsolatot ápolhat, és aki segítheti beilleszkedését az iskolába.

Az iskola tanulói összetételéről a hetedikes osztályfőnökök is azt mondták el, hogy a diá-

koknak körülbelül a harmada tér el jócskán az átlagtól: azaz vagy jóval az átlagos életszínvonal 

felett, vagy jóval alatta élő családokból származik. A két véglet megjelenése annyiban okozhat 

nehézséget, hogy más jellegű problémákat más módszerekkel kell kezelni. Míg az átlagnál ma-

gasabb színvonalon élő tanulóknál a túlzott megfelelési kényszer, a magas elvárások, addig az 

alacsonyabb színvonalon élőknél az elhanyagoltság, a motiváció hiánya igényel segítséget. A 

pedagógusi programban röviden így szólnak erről: „Az iskola pedagógiai programja alkalmas 

arra is, hogy a valamiben nagyon tehetséges tanulók képességeiket kibontakoztathassák, a 

lassabban haladók felzárkózhassanak, valamint arra is, hogy a főiskolai hallgatók tanítási gya-

korlatai magas színvonalon valósulhassanak meg.”

Az iskola HH-, HHH- és SNI-mutatói elmaradnak a városi és az országos átlagtól is. Ez 

valószínűleg nem véletlen, feltételezhetően összefüggésben van azzal, hogy az iskola csak tago-

zatos osztályokat indít, és a felvételi eljárás során valamiféle elitiskola képét mutatják a jelentke-

zőknek. Az egyik osztályfőnök szerint „ide nem mernek hozni gyenge tanulókat, a zagyvatelepiek 

azért jönnek ide, mert ez a város széle, ez van legközelebb”. Zagyvatelep a város egyik körzete, 

többségében szegénysorban élő cigányok lakják. Az iskolában a cigány kisebbség aránya ala-

csony, alacsonyabb, mint az önkormányzati fenntartású iskolákban. A hetedikes osztályfőnök 

szerint csak azért vannak egyáltalán az iskolában, mert Zagyvateleptől az összes többi általános 

iskola messze esik, egyébként annak híre, hogy az iskola nehéz, erős, elriasztja őket.

SNI-/HHH-integráció

Az intézménybe jelenleg 540 tanuló jár; 113-an más településekről járnak be, közülük 15-en hát-

rányos helyzetűek, 4-en halmozottan hátrányos helyzetűek.43 Az iskolában összesen 66 HH és 

42 Többször említette az igazgatóasszony, hogy a tanulók kicsi koruktól fogva hozzá vannak szokva ahhoz, hogy megfigyelik a munkájukat, hi-
szen az osztályokban sokat hospitálnak a főiskola hallgatói.

43 Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv, 2009. október.
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27 HHH gyermek tanul. A HH és HHH gyerekek az igazgatónő és a pedagógusok elmondása 

szerint mind zagyvatelepiek.

A gyakorlóban kevéssé jelent problémát a sajátos nevelési igényűek, valamint a hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrálása, ezáltal a törvényi változások hatása is ke-

véssé jelentős. Ennek oka egyrészt az, hogy az iskolában már a 90-es évektől kezdve törekednek 

az SNI-integrációra, ekkor volt az első látássérült tanulójuk. „Az integrált oktatást az élet hozta: 

jött egy kedves szülő, valamikor a 90-es évek közepén, aki nem akarta eltérő tantervű iskolába 

íratni a gyerekét. Akkor végzett gyógypedagógia szakon az egyik kolléganőnk, így felvállaltuk. 

Ez egyre inkább megjelent az oktatáspolitikában, most pedig már törvény szabályozza. Mi ezt 

meghaladtuk. Két éve érettségizett ez a kislány.”44 Az igazgatóhelyettes elmondta, hogy annak 

idején nem volt teljesen zökkenőmentes az integrálás elfogadtatása, hiszen „ehhez kellett meg-

felelő személyzet, és szemléletformálás, hogy mit is jelent az, hogy befogadó iskola. Ez nehéz 

és felelősségteljes feladat. Az osztály és a szülők felé való kommunikáció nagyon fontos. Voltak 

nehézségek, de mára természetessé váltak ezek.”

Az igazgatóhelyettes szerint amire mindenképpen figyelni kell, hogy „nem szerencsés 

túl sok gyerek integrálása egy-egy osztályba”, ennek figyelése és intézése a vezetés feladata.45 

Elmondta, hogy korábban az iskolában létrehoztak egy olyan „munkaközösséget, amelyik az 

integrált neveléssel foglalkozott, fel kellett tárnia a problémákat, adminisztrációs feladataik is 

voltak. Ez segített mindenkinek. Sokan szakvizsgás képesítést szereztek ezen a területen, azóta 

is folyamatosan képződünk.”46

Jelenleg a hatodikos osztályban egy tanulónak vannak tanulási nehézségei, róla az osz-

tályfőnök elmondta, hogy „ő az, aki külön fejlesztőórákat kap. Annyit tudok, hogy rendszeres 

vizsgálatokra járnak, és van egy kolléga, aki a fejlesztőórákat biztosítja, hogy felmentett helyes-

írás alól, azt nem kell osztályoznom. Illetve angolórákon a szülő kérésére bent van, de jobb is, 

hogy ott van, nem pedig máshol egyedül cselleng, de nem kell osztályoznom angolból sem.” Az 

osztályozás alóli felmentések, valamint a fejlesztő foglalkozások mellett a tanárnő a következő 

módon alkalmazkodik a tanulóhoz: „a határidőket meg szoktam hosszabbítani, például egy 

memoriternél, neki több időre van szüksége, hogy megtanulja. Illetve a szövegértési feladato-

kat ő nem tudja megcsinálni egy óra alatt (…). Erre szokott kapni több időt.” Ezen túlmenően a 

fejlesztőpedagógus szokott besegíteni az órai feladatok elvégzésébe. A szakos tanár összeírja, 

hogy a gyereknek milyen nehézségei voltak a tanórán, és a fejlesztőpedagógus ennek nyomán, 

jó esetben a tananyagon gyakorolva foglalkozik a tanulókkal. A későbbiekben látni fogjuk, hogy 

többé-kevésbé ezt értik az 5–6. osztályban folytatandó nem szakrendszerű oktatáson.

A HHH-integráció területén az iskola dolgozói kevesebb tapasztalattal rendelkeznek. 

A hetedikes osztályt tavaly vonták össze két osztályból eggyé az alacsony osztálylétszámok 

44 Interjú az igazgatóhelyettessel.
45 Nagyványod önkormányzata külön felhívta az iskolaigazgatók figyelmét arra, hogy a településen működő iskolákban az egyes párhuzamos 

osztályokban a HHH, illetve SNI diákok létszáma nagyjából hasonló arányú legyen.
46 Idézet az igazgatóhelyettessel készült interjúból.
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miatt. Az összevonás azért volt problematikus, mert a B osztályban magas volt a hátrányos 

helyzetű (cigány)gyerekek aránya, így az A osztályos szülők és a tanulók is tiltakoztak, hogy egy 

osztályba kerüljenek. Az igazgatónő többször is találkozott ezért a szülőkkel, végül a helyzetet 

elfogadták. Az osztályfőnök a HH-integráció kapcsán egyrészt arról beszélt, hogy a roma etni-

kumú gyerekek másképp viselkednek, a szegényebb gyerekek szeretetre vágynak, és itt hozta 

fel a csoportbontás fontosságát is.

Ugyanő mesélt egy olyan problémáról is, hogy az osztályába járó hátrányos helyzetű 

gyerekek nagyon sokat hiányoztak, sokszor felkészületlenül mentek órára, ezért a többiek pa-

naszkodtak, hogy kivételeznek velük. Szerinte azonban az iskola érzékeny a társadalmi problé-

mákra, ezért bizonyos időközönként ruhagyűjtést szoktak szervezni, majd a ruhákat ünnepélyes 

keretek között átadják a rászorulóknak.

A hátrányos helyzetűek oktatását is érintő kérdés, hogy az igazgatónő szerint a gyere-

kek érdekében mind a matematikaórák, mind a nyelvórák során csoportbontásban dolgoznak 

– próbálnak homogén csoportokat létrehozni. Az ezek közötti átjárásra félévente, a félévzáró 

osztályzat alapján van lehetőség: amennyiben a tanuló hármas érdemjegyet vagy annál rosz-

szabbat szerzett, akkor automatikusan a gyengébb csoportba kerül. A jobb csoportba kerülést 

a diáknak kell kezdeményeznie, majd különbözeti vizsgát kell tennie.

Évismétlés

A Szent Jakabban általában nem tartják jó változásnak az évismétlés megszüntetését az alsó 

tagozaton, azonban kevés olyan tanulójuk van, akit érinthetne ez a probléma. A felsőbb évfo-

lyamokon törekednek arra, hogy azoknak, akiknek erre szükségük van, fejlesztő, felzárkóztató 

foglalkozást, eseti korrepetálásokat tartsanak.

A megkérdezett tanárok egyetértettek abban, hogy a tanulónak tesz rosszat a szülő, 

amennyiben nem engedi újra átvenni vele a tananyagot.

Szöveges értékelés

A szöveges értékelés bevezetését az igazgatónő a munkaközösségekre bízta: az egyes tan-

tárgyakat tanító munkaközösségek döntöttek abban, hogy miként fogják a szöveges értékelést 

használni.

A szöveges értékelés bevezetését alapvetően negatívan értékelték a Szent Jakabban ta-

nító pedagógusok. Rámutattak arra, hogy a szülők számára nehezen értelmezhető a gyermekük 

teljesítményéről adott leírás, ők az egyszerű, megszokott formára, a jegyekre kíváncsiak a legtöbb 

esetben. Ugyanakkor az egyik fiatal pedagógus kiemelte, hogy a diákok úgy tűnik, jól használják, 

nekik alsóból felsőbe lépve a jegyek értelmezése okoz komoly problémát. A tanárok szempontjá-

ból az adminisztratív teher, valamint az egyéni leírások megfogalmazásának és összeállításának 

nehézsége jelent meg az interjúkban. Az igazgatóhelyettes szerint a legnagyobb problémát a 
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gyakorlati alkalmazás jelentette. Eleinte az összes értékelőlapot kézzel írták, mivel a megfelelő 

szoftverek csak újabban jelentek meg – értelemszerűen ez rengeteg időt és energiát igényelt.

A nyolcadikosok osztályfőnöke kifejtette, hogy ő személy szerint jegyekkel sokkal jobban 

le tudja írni a tanulók teljesítményét, szerinte az sokkal inkább kifejezi az egyes diákok közötti 

különbséget, valamint elmondta, hogy igen nehéz minden tanulóra egyéni értékelést adnia. Nem 

elégedett a használt értékelő szoftverrel sem, mivel a formanyomtatványok értékelési szempontjai 

nem elég kifinomultak a korábban használt saját értékelőrendszerükhöz képest.

5–6. évfolyam

„A nevelőtestület döntése alapján a nem szakrendszerű oktatás és a szakrendszerű oktatás 

arányát 25%-ban kívánjuk megállapítani az 5–6. évfolyamon. A tanulók kötelező óraszáma 22,5 

óra hetente, a nem kötelező tanórák száma 5,625. A heti órakeret így 28,125 óra. Iskolánkban a 

kötelező órák terhére 5,5, míg a nem kötelező órák terhére 1,5 órát, összesen 7 órát használunk 

fel a nem szakrendszerű oktatásban. Ennek megoszlása:

– magyar nyelv és irodalom: 2 óra,

– matematika: 2 óra,

– idegen nyelv: 1 óra,

– ének-zene: 1 óra,

– rajz és vizuális kultúra: 1 óra.

A tantárgyakon belül a megfelelő képességet és képességfejlesztéseket tanító szakos, fejlesztő-

pedagógiai, gyógypedagógiai képesítéssel rendelkező kollégák végzik a fejlesztésben részt vevő 

tanulóknál. Folyamatosan gondoskodunk tanár szakos kollégák esetén a megfelelő felkészítő, 

továbbképzési tanfolyamok elvégzéséről.”

A pedagógusok a nem szakrendszerű oktatásra vonatkozó kérdéseket nem nagyon értették, 

volt, aki arról kezdett beszélni, hogy mennyire viselte meg a gyerekeket az alsóból felsőbe kerülés, 

volt, aki a fejlesztő foglalkozásokra tért át. Ennek oka valószínűleg az lehet, hogy nem használják 

a „nem szakrendszerű átalakítás” kifejezést, illetve az, hogy a nem szakos átalakítás náluk nem 

azt jelentette, hogy az alsós pedagógusok „feljárnak” órát tartani; hanem azt, hogy fejlesztőpeda-

gógusok foglalkoznak a nehezebben haladó gyerekekkel. Az iskolában a fejlesztőpedagógusok 

többsége tanító. Ez magyarázza azt is, hogy a válaszokban miért az SNI gyerekek integrációját 

hozzák fel – mindegyikért az iskola fejlesztőpedagógusai a felelősek, így a keretek összemosódnak.

A gyakorlatban a nem szakrendszerű oktatásra való átállás során az 5. és 6. osztályban 

heti 2–2 magyar és matematika, illetve 1–1 nyelv-, ének-zene és rajzórán elvileg két pedagógus 

vesz részt: egy szakos és egy fejlesztő- vagy gyógypedagógus, akik az azt igénylő tanulóknak 

segítséget nyújtanak a tananyag elsajátításában, a tanulás-módszertani hiányosságaik pótlá-

sában. Az interjúk alapján úgy tűnik, hogy ez kisebb részben a tanórák keretein belül történik, a 

fejlesztendő gyerekek külön fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt, ahol jó esetben az aktuális 

tananyagon gyakorolva pótolják a hiányosságokat.
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Továbbtanulás

A Szent Jakab eredményesen készíti fel tanulóit a továbbtanulásra, a kompetenciaadatok alapján 

azt láthatjuk, hogy a tanulók döntő többsége érettségit adó középfokú intézményt választ, csu-

pán 5% körüli a szakiskolában továbbtanulók aránya. Emellett az országos átlagnál magasabb 

a gimnáziumot választó tanulók aránya, minden második diák tanul tovább ilyen iskolatípusban; 

szakközépiskolába a tanulók nagyjából 45%-a megy.47 Az iskola az alapítványi keretéből felvé-

teli előkészítést is biztosít a szakkörök, az énekkar és a nyelvvizsgára való felkészítés mellett. A 

matematikafelvételi előtt külön tréninget indítanak az érdeklődők számára. Az igazgatónő arról 

beszélt, hogy komoly kihívást jelent, hogy a tehetséges gyerekeknek a budapesti elitiskolák ta-

nulóival kell felvenniük a versenyt a gimnáziumi felvételik során.

A Szent Jakabban a gimnáziumi osztály indításának egyik célja volt, hogy az általános 

iskola felső tagozatán nagyobb arányban tudják megtartani a diákjaikat, lehetőséget adva arra, 

hogy egészen érettségiig jussanak a Szent Jakabon belül. Ezen kívül az országos közpolitikában 

megjelenő egységes iskola szerkezete is segített elindítani a pluszképzést.

ÖSSZEFOGLALÁS

Mindenképpen az iskola gyakorlójellegéből kell kiindulni. Ezzel ragadható meg ugyanis két na-

gyon fontos jellemzője: egyrészről a szabadsága, másrészről az elitiskolai törekvései. Az iskola 

az önkormányzattól függetlenül, fenntartója támogatásával olyan nagy léptékű fejlesztéseket 

engedhet meg magának, amelyek a többi iskolával szemben nagy versenyelőnyt jelentenek a 

beiskolázások és az iskolai eredményesség tekintetében: ilyen volt a gimnázium kiépítése, illetve 

a jégkorcsolyapálya megépítése is.

Másrészről szintén a gyakorlóiskola-jellegből adódik egyfajta elitizmus is. Az iskola humán 

erőforrása magasan és széleskörűen képzett, illetve az igazgatónő személyének köszönhetően az 

iskola erős pályázási tudással és rutinnal is bír. Minden feltétel adott ahhoz, hogy profiljuk a magas 

színvonalú tehetséggondozás és a felzárkóztatás legyen. Ők a tehetséggondozásra fektetnek 

nagyobb hangsúlyt, igyekeznek a problémás tanulókat elriasztani, arányukat alacsonyan tartani.

A jogszabályi változások, módszertani szemléletváltozások egy része nem jelent szá-

mukra újdonságot, mivel többféle módszertannal kell dolgozniuk a fenntartó elvárásai szerint. A 

változtatásokat próbálják a meglévő keretekbe illeszteni, a folyó gyakorlatba beágyazni. Részben 

ebből adódóan megfigyelhető egyfajta távolságtartás is, ahogyan az egyik pedagógus meg-

fogalmazza a kompetenciaalapú oktatással kapcsolatban:

„Mindig van egy divathullám, most a kompetencia. [A kompetenciaalapú oktatás] szá-

momra csak annyit jelent, hogy mindenkit, amire kompetens, tehát a képességek és a készségek 

szerint kell fejleszteni… mindenkit a készségeinek megfelelően differenciálok…”

47 http://ohkir.gov.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=035843&th=1
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BÁNÁTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, NAGYVÁNYOD

AZ ISKOLA FŐ JELLEMZŐI

A nagyványodi Bánáti Általános Iskola önkormányzati fenntartású intézmény, 1997. szeptember 

1-jén jött létre, két városi általános iskola összevonásával. Az esettanulmányban részletesebben 

vizsgált Bánáti Általános Iskolát gyakorlatilag elkerülték az elmúlt évek hátrányos helyzetű tanulókkal 

kapcsolatos oktatáspolitikai intézkedései, akárcsak a nem önkományzati fenntartású, nagyványodi 

Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskolát és a Szent Jakab Egyetem Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnáziumot. A jelenségből nemcsak az következik, hogy az iskolák nem oktatnak nagy számban 

hátrányos helyzetű gyerekeket: az egyéb oktatási innovációk, a pedagógiai módszertani kultúra, 

az információs és kommunikációs technológiák (IKT) fejlesztése sem érezteti eléggé a hatását.

A változásokra megkésve reagált a városi önkormányzat oktatási osztálya, s csak 2009-

ben próbált látszólag eleget tenni a körzethatár-módosításnak, míg az önkormányzati fenntar-

tású 2. sz. Általános Iskolában is csak az adatfelvétel idején történtek előrelépések a hátrányos 

helyzetű tanulók integrációs felkészítésének bevezetésére. Összességében elmondható, hogy 

a Nagyványodon kialakult közoktatási helyzet és oktatásszervezés leképezi, a Bánáti Általános 

Iskola pedig megfelelően jellemzi a magyarországi iskolarendszert, annak problémáival és ano-

máliáival együtt.

A nem állami fenntartású iskolák növekvő száma, valamint a csökkenő gyereklétszám 

miatt az önkormányzati iskolák régóta beiskolázási gondokkal küzdenek, mindeközben az 

egyházi és a gyakorlóiskola elszívó hatása tovább erősítette ezt a folyamatot. A Bánáti ráadásul 

többé-kevésbé még két külön iskolának tekinthető, amelynek nemcsak a két telephely fizikai 

távolsága a magyarázata.

2007-ben létrejött egy új, önkormányzati intézményfenntartói társulás, melyhez a cigány 

tanulókat nagy számban oktató szentgyulai általános iskola is tartozott. A társulás két évig 

működött; 2009 nyarán nagyványodi kezdeményezésre a szentgyulai iskola kivált. A társulás 

felbomlásának igen egyszerű oka volt, a város nem kívánt a cigány tanulók arányának problé-

májával és a gyerekek fizikai integrációjával foglalkozni, tartott attól, hogy az esélyegyenlőségi 

tervben foglaltak teljesítési kényszere miatt a jövőbeni pályázati esélyek csökkenni fognak, és a 

nagyványodi nem cigány szülők ellenállásával is számolniuk kell.

A Bánáti Általános Iskola két épülete a város központjában, egymástól kb. 200 méterre 

található. A Béri Balogh úti tagintézmény épülete átlagos állapotú, a tantermek felszereltsége 
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elfogadható. Az Országos Kompetenciamérés 2009-es Fenntartói, iskolai és telephelyi jelentései 

(FIT-jelentés) telephelyi kérdőívének tanulási környezetre vonatkozó része szerint a Bánáti Általá-

nos Iskolában a kérdésekre adott válaszok alapján az épület állaga jónak mondható. Az iskola ren-

delkezik nyelvi laborral, egyéb szaktanteremmel, számítógépteremmel, valamint tornateremmel.

A tanulói összetétel

A tanulók családi hátterét vizsgálva elmondható, hogy többségük középosztálybeli családból 

jön, a szülők kb. 50%-a középfokú, vagy annál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik. A 

munkanélküliség aránya az apák körében 6%, az anyák között 11%. Az iskola pedagógiai prog-

ramja a szülői háttérre vonatkozóan a következő információt tartalmazza: az apák 60%-a és az 

anyák 33%-a foglalkozását tekintve fizikai munkát végez, szellemi foglalkozású az apák 15, az 

anyák 34%-a, nyugdíjas az apák 7, az anyák 8%-a, vállalkozó az apák 12, az anyák 3%-a, és 

főállású anya a szülők 4%-a.

A jegyzői nyilvántartás szerint a város alapfokú oktatási intézményeiben a 2009/2010. 

tanév végén összesen 630 fő HH és 127 fő HHH gyerek tanult. Önkormányzati fenntartású in-

tézménybe a HH tanulók 76,2%-a és a HHH tanulók 48,8%-a járt. A 2. sz. Általános Iskolában 

a legmagasabb a HH és HHH gyerekek aránya az iskola létszámához viszonyítva (39,66% HH, 

8,4% HHH). Az intézmény igazgatója bár rendelkezésre állt, átlátható értékelés hiányában (pl. 

cigány tanulók aránya) nem használtuk fel a vele készült interjút.

Az adatok azt mutatják, hogy a HH/HHH tanulók jelentős része az önkormányzati isko-

lákba jár, a HH tanulók aránya a Bánáti Általános Iskolában sem jelentéktelen. Az igazgatónő 

szerint a nyilvántartás nem teljesen pontos, kb. 8 főről tudnak, akinek a szülei nem nyilat-

koztak iskolai végzettségükről, amely alapján a tanuló HHH lenne. A Nagyványod határában 

lévő Zagyvatelep fele ehhez az iskolához tartozik. A Zagyvatelep a városhoz tartozó, de nem 

lakóövezetként nyilvántartott kertes övezet, ahol nagy számban élnek szegény és cigány 

családok. A lakosság szubjektív értékelése szerint a bűnözés is jellemző, habár a rendőrség 

nyilvántartása szerint nem gyakoribb, mint a városban. Nagyványod lakossága tart az itt la-

kóktól – főként a cigányoktól –, és mielőbbi megoldást sürget a problémára. Az innen érkező 

gyerekek egyelőre nincsenek nagy számban, de az iskolák mindenesetre szükségesnek érzik, 

hogy felkészüljenek a fogadásukra.

Oktatási program, profil

A Bánáti iskola az emelt szintű oktatási forma alkalmazásával igyekszik vonzóvá válni a szülők 

számára. A pedagógiai program a következőképpen írja le a tantárgyi törekvéseket: Emelt szinten 

(megemelt óraszámban) tanítjuk felmenő rendszerben az éneket, az angol nyelvet és a testnevelést, 

a felső tagozaton pedig a matematikát, a kerettantervben szereplő választható órakeret terhére, 

amely azok számára, akik ezt az oktatási formát választják, kötelező!
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A városban mindkét elődintézménynek számító önkormányzati általános iskolának magas 

volt a presztízse, a Béri Balogh útinak a matematikaoktatás miatt, a Munkácsy tagintézménynek 

pedig az ének tagozata miatt. A matematikát és a testnevelést emelt szinten tanítják a Bercsé-

nyi úti intézményben ötödik osztálytól, valamint ének (a Munkácsy Mihály tagintézményben) és 

angol tagozat is működik. Az iskola szeretné a jövőben a testnevelést is tagozatos formában 

működtetni. Az iskola rajz- és természetismeret szakkört szervez.

A csoportok szervezésének módja alapján megállapítható, hogy valóban tudás és képes-

ségek alapján válogatják össze a gyerekeket ezekbe a csoportokba, és „órarend szerint”, normál 

tanítási időben a többi tanulótól külön foglalkoznak velük az említett tantárgyakból. Megállapítható, 

hogy mindez az átlagos képességű gyerekek elkülönítését eredményezi a jobb képességűektől, 

ami által a tanulók bizonyos része pluszszolgáltatásokat kap – nem különórák, hanem – a normál 

tanterv szerinti órák keretében. A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés az intézményi 

szegregációval kapcsolatban megemlíti, hogy a városban több intézményben is nívócsoportos 

oktatás folyik, és intézkedésként a párhuzamos osztályok közötti HHH-arány felmérését tűzi ki.

Az iskolavezetés legnagyobb félelme az SNI/HHH-integrációval kapcsolatos. Vélemé-

nyük szerint a presztízsvesztés lehet a jövőben a legfőbb oka annak, ha az SNI/HHH gyerekek 

száma, aránya növekedésnek indul az intézményben. Mivel a városban csak az önkormányzati 

iskoláknak van körzetük, nem válogathatnak, minden tanköteles gyereket fel kell venniük, aki a 

körzetükhöz tartozik. Az iskola félelme azonban az adatok alapján úgy tűnik, egyelőre és még jó 

ideig alaptalan. Ennek további oka, hogy a városkörnyéki községek mintegy a várost körülvéve 

vagy társulási, vagy községi fenntartásban működtetik iskoláikat. Nagyványodba a falvakból a 

nem hátrányos és nem cigány tanulók járnak be nagyobb számban.

Iskolavezetés, tantestület

Az iskola igazgatónője 20 éve tanít, magyar-történelem szakos tanár, pedagógiát és közokta-

tás-szervező szakot is végzett. Egy éve megbízott igazgató, előtte 14 évig igazgatóhelyettes 

volt. Az előző igazgató lemondása után őt bízták meg az iskola vezetésével, mindemellett még 

a helyettesi kinevezése is megmaradt. Jövőre jár le a kinevezési ideje, a pályázatát újra beadja. 

Az iskola vezetésével kapcsolatban a tanárok abszolút mértékben elfogadóak. A döntésekbe 

nem sok beleszólási lehetőséget kapnak, de mivel az iskola elsősorban a törvényi kötelezettsé-

geknek való megfelelés mentén működik, a tanárok – nem lévén más lehetőségük – legtöbbször 

csak elfogadják a döntéseket, változásokat.

A feladatok megosztása általában a munkaközösség-vezetőkön keresztül történik. Mi-

után az igazgatónő értesül egy bizonyos feladat elvégzésének kötelezettségéről, értekezleten 

megbeszéli a tantestülettel, majd a munkaközösség-vezetők bevonásával elkezdődik a feladat 

megszervezése, ahol azt tartják szem előtt, hogy mindenki részt vegyen benne. Egyébiránt az 

évfolyam-specifikus feladatok elvégzése a pedagógusok saját belátására van bízva. Az újdon-

ságok esetén, mint pl. a szöveges értékelés készítésekor az idősebb pedagógusoknak a fiata-
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labbak segítenek a számítógépen elvégzendő feladatok megtanulásában. A tanárok szakmai 

fejlődése továbbképzéseken való részvétellel nincs támogatva. A tantestület a hétévente kötelező 

120 órás képzésen túl semmilyen módszertani képzésben nem vett részt az elmúlt években. A 

tanulásszervezési módszerek ismerősek ugyan a tanárok számára, időnként használják is az 

órákon (projektmódszer, kooperatív tanulás, differenciálás), de képzéseken szerzett konkrét 

tapasztalatokat egyikük sem tud felhasználni.

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK INTÉZMÉNYI HATÁSAI

Beiskolázás

A Bánáti Általános Iskola igazgatónője szerint az elmúlt években nagyjából ugyanannyi gyerek 

jelentkezett az iskolába minden évben. Az induló osztálylétszámok változtak, előfordult, hogy 

30 fő fölé is ment, az elmúlt években – kevesebb párhuzamos osztállyal – 26–28 fős osztályokat 

tudtak indítani.

A beiratkozás előtti időszakban a leendő elsős tanítók végigjárják az óvodákat, és be-

mutatják a szülőknek az iskola „szolgáltatásait”. A tanárok szerint azonban a döntést legtöbbször 

nem elsősorban az befolyásolja, hogy az iskola mit tud nyújtani, hanem személyes szimpátia 

alapján választanak a szülők, akiknek lehetőségük van bemutatóórákat is látogatni.

Az osztályok kialakításában az igazgatóság és a leendő osztályfőnökök vesznek részt. 

A felsős tanárnő elmondása szerint ilyenkor megpróbálják a szülők igényeit figyelembe venni, 

valamint az aránytalanságokat is ki kell küszöbölniük. „Most már figyelni kell a HH-arányra is, 

volt már olyan, hogy beleszaladtunk kellemetlen helyzetbe. Nem volt szándékos, információ-

hiány lehetett az oka. Most jön majd egy osztály felsőbe, ott gond van. Sok SNI van, hátrányos 

helyzetűek… De annak nem volt előjele, az óvoda nem szólt, hogy oda kellene rájuk figyelni.”

SNI-/HHH-integráció

Az iskola vezetésének véleménye szerint az SNI-integráció ebben a formában nem működőképes. 

Megváltozott a szakmai bizottságok metódusa, SNI A és B kategóriák jöttek létre, „sok gyere-

ket gyakorlatilag ép értelművé nyilvánítottak” (iskolavezető). Az ellenkezést magyarázandó arra 

hivatkoznak, hogy szakemberhiány és egyéb feltételek hiánya miatt az iskola nem tudja vállalni 

ezeknek a gyerekeknek a szakszerű ellátását. Megfelelő szakember híján a jelenlegi létszám 

nem tudja ellátni ezeket a gyerekeket, a szakemberek létszámának növelését pedig az iskola 

nem tudja finanszírozni. „Az integráció, amit bevezettek, az így nem járható út. Összehasonlítási 

alapom van: amíg külön oktatták őket, a szakemberek ki tudták hozni belőlük a maximumot. 

Most meg a kollégák erőn felül próbálnak velük valamit kezdeni. Az egész szakmai megítélést 

elvették az iskoláktól. Kihelyezték szakmai bizottságokhoz, ami egy külső bizottság. Az ő dön-

téseiket kötelezően el kell fogadniuk az iskoláknak, ha tetszik, ha nem.”
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Az iskola a HHH tanulók után integrációs támogatásra nem pályázhat. A Bánáti igazgató-

nője szerint az aránykiegyenlítést „a tagintézmények között nem is lehetne megoldani a gyakor-

latban, erre a törvényalkotó nem gondolt. Meg nem is tudjuk, mit lehetne velük csinálni, talán a 

szülőt beiskolázni. Ez a normatíva nem fedezné azoknak a hátrányoknak a kompenzációját, amivel 

ezek a gyerekek jönnek. Őket kis csoportban kellene oktatni, hogy pótoljuk ezeket a dolgokat.”

Évismétlés

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a buktatás tilalmát nagyjából minden pedagógus ellenzi. Álta-

lános vélemény, hogy a gyerekek számára sokkal hasznosabb az évismétlés, mint a folyamatos 

leszakadás a felsőbb évfolyamokon. Az első osztály ismétlése melletti érvként hangzott el a 

tanároktól és az igazgatónőtől is, hogy a gyerek későbbi tanulmányait pozitívan befolyásolja az 

első osztály ismétlése, sőt, a papírokból nem derül majd ki, hogy kétszer járta az első osztályt. 

A buktatáshoz azonban a szülő beleegyezésére van szükség. Az alsós tanárnő szerint „Ha 

olyan tanulót látunk, akinek javasoljuk, akkor már a tavaszi szünet környékén behívjuk a szülőt, 

és megpróbáljuk meggyőzni, hogy a gyereknek nagyon jó lenne, ha ismételne. Van, aki ellenzi. 

Nekem egy tanulóm volt, akinél azt javasoltam elsőben, hogy ismételjen, nyoma nem lesz, mert 

iskolalátogatási papírt kap csak. Nem volt tanulási gondja, nem „papíros” gyerek volt, csak na-

gyon sokat hiányzott, de annyit nem, hogy hiányzás miatt ismételhessen. Anyuka nem nagyon 

gyakorolt vele, nagyon lemaradt a többiektől, nagyon kellett volna neki, hogy újrajárja az elsőt. 

Az anyuka nem értette meg, azt mondta, hogy nem akarja azt a szégyent, hogy a gyerek buk-

jon, ha van lehetőség, akkor vigyem tovább. És vittem is negyedikig, nagyon gyenge volt, pedig 

sokkal jobb lehetett volna.”

Szöveges értékelés

A pedagógiai program a következőképpen ír a szöveges értékelésről: „Az első-harmadik év-

folyamon félévkor és év végén, és a negyedik évfolyamon félévkor – szöveges minősítéssel kell 

kifejezni a tanuló teljesítményét.” Az iskola ehhez a feladathoz sajátos megoldást alakított ki. 

Negyedévenként a gyermekek értékelik önmagukat, a tanító néni levelet ír a gyermekeknek és 

a szülőknek, melyre a szülők reagálnak, ők is leírhatják, hogyan látják gyermekük fejlődését. A 

félévi és a tanév végi írásbeli értékelés táblázatos formában történik, ahol az egyik oszlopban 

a követelmények felsorolása szerepel, mellette pedig a tanító néni véleménye, ő hogyan látja a 

megvalósulást. A félévi és év végi értékelés a tantervi követelményekhez hasonlítja a tanulók tel-

jesítését, ami megkönnyíti az érdemjegyre való átváltást. Ezért ez az értékelési forma harmadik 

osztály végén és negyedik osztály félévkor hasznos lehet, hogy mind a szülő, mind a gyermek 

könnyen tájékoztatást kaphasson arról, hogy a szövegesen leírt eredmények hányas osztályzatot 

érnek. Az átváltás módja a helyi tantervben található. A szöveges minősítés kifejezései: kiválóan 

teljesített, jól teljesített, megfelelően teljesített, felzárkóztatásra szorul.
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Ahogy a buktatás eltörlését, úgy a szöveges értékelést sem támogatják a pedagógusok. 

Ennek egyrészt a tradíciókhoz való ragaszkodás az oka, másrészt pedig a „technikai háttér” 

elégtelensége. A tanítónő szerint nincs pozitívuma a szöveges értékelésnek, nem tudják általa 

hatékonyan értékelni a gyerekeket, és sok esetben a szülő sem érti az utalásokat. „Kivették a 

kezünkből, ösztönző erő nem sok maradt nálunk. Az osztályzást is elvették, már rászólni sem 

nagyon lehet. Van az emberben egy félsz. Nem azt mondom, hogy verjük őket, a sajátomat 

sem verem. De hogy ne lehessen osztályozni? Hatodik éve csinálom a szöveges értékelést, vi-

gyázunk, hogy meg ne sértsük, szépeket írunk, amit nem ért a szülő, bejön, megkérdezi, hogy 

akkor ez most hányas.” A nehézségek megoldására a tanári kar azt a megoldást találta ki, hogy 

év közben jegyeket kapnak a gyerekek, félévkor és év végén pedig szövegesen értékelik őket. 

„Biztos van előnye, nem szeretik a kollegák sem, én sem. Négy évig egyáltalán nem adtunk jegyet, 

csak szövegesen értékeltünk. Aztán annyira nagy volt a nyomás a kollégáknál, hogy valahogy 

csempésszük vissza a jegyeket, mert mindenkinek ez a jó. Az ellenőrzőbe jegyeket kap, a bizo-

nyítványban pedig szövegesen értékelünk.”

A tanítónő állítása szerint nem kaptak segítséget az új rendszerhez. „…én pont elsős 

voltam, mikor bevezették. Május elején még nem volt anyagunk hozzá, május végén kiadták a 

szoftvert, de azt sem tudtuk, hogyan kell használni a programot. Éjjel, hétvégén bejöttünk, hogy 

technikailag lebonyolítsuk. A minisztérium május végén adta ki a segédanyagot, a szöveges ér-

tékelő szoftvert, de még nem tudtuk akkor sem, hogy mit kellene nekünk értékelni.”

Az értékelések elkészítéséhez néhány elavult számítógép és lassú nyomtató áll a peda-

gógusok rendelkezésére a nevelői szobában, amelyek kínosan megnehezítik az adminisztrációt.

Az 5–6. évfolyam nem szakrendszerű átalakítása48

A nem szakrendszerű átalakításról a pedagógiai programban a következő leírás szerepel: „A 

bevezető és a kezdő szakaszban – tehát az első évfolyam kezdetétől a negyedik évfolyam végéig – 

nem szakrendszerű oktatás folyik, míg az úgynevezett alapozó szakaszban – tehát az ötödik 

és a hatodik évfolyamon – részben nem szakrendszerű, részben szakrendszerű oktatás folyik.”

A nem szakrendszerű oktatás két éve működik az iskolában. A pedagógusok az intéz-

ményben nem fűztek hozzá sok reményt már az elejétől kezdve, és most sem nyilatkoztak róla 

helyeslően. Egyrészről nem értették a lényegét, másrészről pedig semmiféle pozitív változást 

nem érzékeltek a változások bevezetése óta.

„Elvileg bármelyik tantárgyat lehetne így oktatni, az ajánlásban az szerepelt, hogy azért 

elsősorban a matekot és a magyart kell. Az írás, olvasás, számolás gyakoroltatása a lényeg. Na 

48 A 2003. évi LXI. törvény előírta, hogy az ötödik és a hatodik évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások 25–40%-ában nem szakrendszerű 
oktatást kell szervezni, 2008/2009. tanévben a meghatározott időkeretben már az ötödik évfolyamon is nem szakrendszerű oktatásként kell 
megszervezni a felkészítést. Oly módon, hogy az időalapba bevontják a kötelező tanórai foglalkozások mellé a nem kötelező tanórai foglalkozá-
sokat is.
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de aki nem tudja negyedikben, az nem fogja tudni hatodikban sem. Arról nem is beszélve, hogy 

a többi órán szakrendszerűben ül.” (Iskolavezető)

Gondot okoz továbbá a nem szakrendszerű oktatásban részesülő diákok kiválasztása is. 

A „papíros” gyerekeket nem tudják bevonni, mivel külön fejlesztésben részesülnek. A jó képessé-

gű, a tempót tartani tudó gyerekeket pedig nem akarják bevonni, hiszen nekik nincs szükségük 

a gyakorlásra. Az igazgatónő úgy gondolja, hogy „gyakorlatilag ez egy felzárkóztató, gyakorló 

jellegű dolog lehet. Segíti a tanórai anyag elsajátítását.” (A tanárok végzettsége megfelelt a tör-

vényi előírásoknak, külön képzésre emiatt nem kellett küldeni őket.)

Az igazgatónő elmondása szerint nem kaptak elég időt a felkészülésre, sem a bevezetésre. 

Úgy érezték, hogy a hirtelen ötletként felmerülő újítást hasonló hirtelenséggel, átgondolatlanul 

vezették be, az iskolákat pedig minden különösebb irány kijelölése nélkül magukra hagyták. A 

felkészülés a következőképpen zajlott: „az intézményvezető leadta a munkaközösség-vezetők-

nek. Megnéztük, hogy kb. hány gyerek lesz, milyen minőségű munkát kell majd végezni. Kb. úgy, 

ahogy a pedagógiai programot, tantervet állítottuk össze. Megpróbáltuk az irányelveket a helyi 

sajátosságokra ráhúzni.” (Felsős tanárnő)

A nem szakrendszerű oktatás egyik szempontja az alsó tagozatból felsőbe történő át-

menet megkönnyítése a gyerekek számára. A Bánáti Általános Iskolában azonban már 3–4. 

osztályban más tanítja a készségtárgyakat és a nyelveket, tehát a gyerekek számára nincs olyan 

éles váltás az alsó és felső tagozat között. További nehézséget okoz a nem szakrendszerű okta-

tás órarendbe illesztése – bevezetésekor ezzel kapcsolatban fogalmazódtak meg a tantestület 

félelmei, emiatt volt a legnagyobb az ellenállás.

Az eredmények értékelésében megoszlanak a vélemények. A sok említett negatívum 

mellett elhangzottak olyan vélemények is, miszerint volt némi haszna, az alapkészségek fejlesz-

tésében volt szerepe az új módszernek. „Én úgy látom a saját osztályomban, hogy van jelentő-

sége, azok a dolgok, amik a kiválasztott gyerekeknél nem működtek, azért azok fejlődőképesek 

voltak. Nyilván itt is van kivétel, nem zajlik minden tökéletesen, de azt látom, hogy kevesebb a 

lemaradás.” (Felsős tanárnő)

Továbbtanulás

Nagyványodban több középfokú oktatási intézmény közül választhatnak a diákok. A nagyványodi 

Bánáti Általános Iskolából 2009-ben a tanulók 50%-a gimnáziumban, 30%-a szakközépiskolában 

és 20%-a szakiskolában tanult tovább. Az elmúlt években a diákok 60–70%-a folytatta tanul-

mányait érettségit adó középiskolában. A 2008/2009-es évben a helyzet javult, 85,6%-ra nőtt a 

gimnáziumba vagy szakközépiskolába felvett tanulók száma. A HH tanulók továbbtanulási irányait 

vizsgálva megállapítható, hogy 2005 óta a HH tanulók 48–60%-a ment szakiskolába, valamint 

a szakiskolába került diákok között a HH tanulók aránya 43–53% között mozgott.
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ÖSSZEGZÉS

Összességében elmondható, hogy a Bánáti Általános Iskola gyereklétszámának csökkenése 

az elmúlt évtizedben az új, nem állami fenntartású iskolák megjelenésével beindult ugyan, de 

– részben a bejárók ellensúlyozó hatásának következtében – még nem nagyon érzékelhető.

A törvényi változásokat az iskola vezetősége követi és közvetíti a tantestület felé. Az ez-

zel járó feladatokat a pedagógusok maguktól vagy egymás között oldják meg, legtöbbször a 

munkaközösség-vezetők bevonásával. A pedagógusok nincsenek igazán tisztában a legújabb 

módszertani változásokkal, az új módszerekről hallottak ugyan, de nem jártak képzésre, ahol azo-

kat elsajátíthatták volna. Az órákat szinte kizárólag frontálisan szervezik, a gyerekekkel folytatott 

interjúkból is kiderült, hogy kevés alkalommal, a dupla órákon fordul csak elő csoportmunka. A 

vezetőség szerint túl sok szabályozás és teher nehezedik a pedagógusokra, és sokkal célrave-

zetőbb lenne, ha jóval nagyobb döntési és cselekvési szabadságuk lenne.

A szöveges értékelést a pedagógusok szinte egyöntetűen elutasítják és felesleges teher-

nek tartják. Nagy időráfordítással jár a gyerekek félévi és év végi szöveges értékelése, aminek 

továbbá bizonyos, fent részletezett technológiai korlátai is vannak. Több pedagógus is említette, 

hogy a szülők is nehezebben értik ezt a fajta értékelési módot, igény van az érdemjegyekben 

kifejezett értékelésre, ezért az iskola saját rendszert alakított ki az alsó tagozaton, év közben 

jegyekkel értékelik a gyerekeket, a bizonyítványokat azonban a törvényi előírásnak megfelelően, 

szöveges értékeléssel készítik el. Elmondásuk szerint nem kapták meg a kellő felkészítést és 

segítséget a program használatához, így sok időbe telt, míg a pedagógusok megtanulták a bizo-

nyítványokat megfelelően elkészíteni – főként az idősebb tanítónőknek voltak ebben nehézségeik.

A buktatást a pedagógusok hasznosnak, szinte minden buktatandó gyerek esetében 

hatásosnak tartják, és nem értenek egyet azzal, hogy a szülő beleegyezése szükséges hozzá. 

Az 5–6. évfolyam nem szakrendszerű átalakítását a tantestület először szintén ellenérzéssel 

fogadta. Nem volt számukra egyértelmű, hogy milyen előnyöket hoz majd a gyerekek számára 

ez a módszer, valamint tartottak tőle, hogy az órarendet nehezen fogják tudni megszervezni. A 

pedagógiai programot módosították a 2009/2010. tanév folyamán, ebben a tanévben vezet-

ték be a nem szakrendszerű oktatást a hatodik évfolyamra is, a kötelező óraszám 25%-ban. A 

pedagógusok továbbra sem értenek egyet a változtatásokkal, nem hisznek abban, hogy így 

hatékonyabb lesz az alapkészségek fejlesztése.



CEGLÉDI TÍMEA – PUSZTAI GABRIELLA

KISVÁNYODI ÁLTALÁNOS ISKOLA49

A TELEPÜLÉS JELLEMZŐI

Az 1642 fős település közepesen fejlett, ipari-agrár jellegű, közepesen urbanizálódott megyében 

fekszik. Noha több nagy ipari üzem is található a térségben, Kisványodon nem települt meg ipar, 

így a környező, hasonló településekhez képest hátrányosabb helyzetben van. A térség három 

legjobban fejlett ipari városa közé ékelődött.

Foglalkoztatottság. A helyi lakosságból a rendszerváltás előtt sokan ingáztak a környező 

vagy távolabbi városokba (még Budapestre is) ipari munkásként. Főleg betanított munkát és szak-

munkát végeztek. A rendszerváltás után kinőttek a környék ipari parkjai, a szomszéd településre 

például egy Samsung üzem települt. Ma a lakosság főleg a környező üzemekben dolgozik, ezért 

nem jellemző a magas munkanélküliség. A település agrárjellege miatt a mezőgazdaság is segít 

a megélhetés biztosításában. Mindig volt háztájizás, a jól működő termelőszövetkezetek idején is.

A népességszám tekintetében erőteljes csökkenés figyelhető meg a korábbi évtizedekhez 

képest, mindezzel az is együtt jár, hogy elöregszik a falu, s egyre kevesebb a fiatal. A lakosság 

túlnyomó többsége magyar, becslések szerint 15–16 % azon lakosok aránya, akik romának vall-

ják magukat. Többségük tősgyökeres helyinek mondható már, belesimultak a helyi közösségbe.

A polgármester és a tagintézmény-vezető egybehangzó véleménye, hogy az iskola lét-

fontosságú szerepet tölt be a település életben maradásában. Szerencsésnek tartják, hogy jel-

lemzően nem viszik el innen a gyereket más iskolába, sőt, még bejáró tanulók is vannak, viszont az 

általános demográfiai tendenciák miatt a távoli jövőben veszélyben lehet az iskola és a település is.

AZ ISKOLAFENNTARTÁS: A TÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

A Kisványodi Általános Iskola (KÁI) a 2008-ban megalakult Térségi Közoktatási Intézmény (TKI) 

tagintézményeként működik. Ez a kistérségi ernyőszervezet nyolc település iskoláit és óvodáit 

foglalja magába, fenntartója a 18 település összefogásaként létrejött, nagyványodi székhelyű 

Térségi Többcélú Társulás (TTT), de emellett a tagiskola továbbra is függ a helyi, azaz a kisvá-

49 Az esettanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából készült, a TÁMOP 3.1.1. program 7.3.5 elemi projektje részeként. Je-
len írást a Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesületének képviseletében Pusztai Gabriella és Ceglédi Tímea készítette. A kutatásban 
közreműködtek a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézetének neveléstudományi mesterszakos hallgatói: Hurja Kitti, Kardos Katalin, 
Kovács Edina, Kriston Lívia, Ócsai Gitta, Pál Erzsébet, Tölgyesi Júlia, Varga Eszter.
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nyodi önkormányzattól. A TTT úgy működik, mint egy önkormányzat. A társulás döntéshozó 

szerve, a Kistérségi Társulási Tanács hozza meg a térség oktatási kérdéseivel kapcsolatos 

döntéseket is. Ezirányú munkáját az Oktatási Munkacsoport segíti. Az adminisztratív irányítás a 

Titkárság kezében van, amely közvetlenül az elnök hatásköre alá tartozik, ezen belül létezik egy 

oktatási referensi poszt is. A Társulási Tanács a 18 település polgármestereiből áll. A társulás 

megalakításával hivatalosan kikerültek az iskolák a helyi önkormányzatok fenntartásából, de 

közvetve még mindig a polgármesterek kezében van a döntés, mivel a 18 polgármester dönt 

a nyolc települést magába foglaló TKI sorsáról is. A Társulási Tanácsban döntenek például az 

intézményátszervezésekről, a létszámokról, a költségvetésről, hozzájuk tartozik az állami norma-

tívával való elszámolás is, a fenntartói pályázatok benyújtása50 stb. Szakmai beleszólása abban 

nyilvánul meg, hogy a TKI-nek kell ellátnia a TTT társulási megállapodásában meghatározott 

szakmai feladatokat. Ilyen például a szakos ellátottság biztosítása, közös tanulmányi versenyek, 

a térség értékeinek a megőrzése, a térségi hagyományok ápolása, egymás településeinek a 

megismerése, a térségi öntudat erősítése stb.

Az interjúalanyok elmondása alapján az iskolának közvetlen kapcsolata nincs a Társulási 

Tanáccsal. A TTT-t irányító, 18 polgármesterből álló társulási tanácsnak tagja a kisványodi polgár-

mester is. A Társulási Tanács iskolákat érintő kérdésekben is tárgyal. A tagintézmény-vezetők 

ezekre a megbeszélésekre személyesen nem járnak, de a polgármesterek az iskolákkal történő 

előzetes egyeztetések alapján közvetítik az iskolák érdekeit is. A polgármesterek tanácsán ezen 

kívül a TKI főigazgatója is képviseli a tagintézményeket.

A Térségi Többcélú Társulás által fenntartott iskola: a TKI

A Térségi Közoktatási Intézmény többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, amely 

nyolc település általános iskoláit és óvodáit foglalja magába. 600 óvodás és 1000 általános 

iskolás gyermeket oktat és nevel, több mint 200 pedagógussal és szakdolgozóval. A monstre 

intézmény valamennyi településen helyben biztosítja az óvodai nevelést és az általános iskolai 

oktatás-nevelést. A tagintézmény-vezető, a polgármester és az egyik település honlapján olvas-

ható hír szerint gazdasági kényszer volt a nyolc község oktatási intézményeinek összefogása. Az 

önkormányzatok azért kényszerültek a társulásba, hogy fenn tudják tartani iskoláikat. Ez olyan 

méretű társulásokat eredményez a megkérdezettek egy részének véleménye szerint, amelyekben 

szakmailag már nem lehet megalapozott az együttműködés. Néhány fontos területen segítsé-

get jelent, például a szakos ellátottság központi megoldását a közös iskolafenntartás biztosítja. 

Ez utazó tanárokat jelent a gyakorlatban, akik nagyon sokat ingáznak a „szakmaiság kedvéért” 

(van, aki három település között). A polgármester és a társulás jegyzője ezt az egy dolgot találja 

hasznosnak, a tagintézmény-vezető azonban nem elégedett az utaztatással, pontosabban a 

hozzá érkező tanár szakmai felkészültségével.

50 Ez úgy zajlik, hogy a pályázatokat a TKI-nek kell elkészítenie, de a fenntartó, azaz a TTT nyújtja be, és ő is számol el velük.
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Amiben a társulás következtében az iskolák elvesztették az önállóságukat, az a személyi 

döntések területe. A TKI és a KÁI közötti legfőbb vitás pont is abból adódik, hogy a TKI hatás-

körébe kerültek a munkáltatói jogkörök. A szakos ellátottság érdekében hozott döntésekkel 

például nem mindig ért egyet a tagintézmény-vezető. Az új helyzetben már nem az iskola dönti 

el, hogy saját erőből, esetleg nem az adott végzettséggel rendelkező kollégával oldja-e meg a 

szakos ellátottságot, vagy külső segítséget vesz-e igénybe. Amellett, hogy a TKI-n belüli szakmai 

együttműködés sikerességét vitatja, a polgármester pozitívumként emeli ki, hogy a TKI haté-

konyabban tud pályázni, mintha a településnek és iskolájának egyedül kellene.51 Az intézmény 

iskolai intézményegység-vezetője kiemelte, hogy azon dolgoznak, hogy a financiális kényszer 

szülte együttműködésből szakmailag is profitáljanak a tagintézmények, de ezt inkább segítség-

nyújtásként, nem kötelességként éli meg a TKI iskolai intézményegység-vezetője. Az anyagi 

kényszer miatt bekövetkező fenntartói változások ellenére a tagiskola határozottan igyekszik 

megtartani szakmai önállóságát. A szakmai döntések többsége ma is az iskola hatáskörébe 

tartozik. Az iskola pályázatainak szakmai kidolgozását is a tagintézmény-vezető végzi, az admi-

nisztratív munkák egy része, s így az összegek tagintézmények közötti elosztásának felügyelete 

azonban átkerült a TKI-hoz. A szakmai feladatok kiosztása is a tagintézmény-vezető feladata.

A helyi önkormányzat

Az elmúlt években meggyengült az önkormányzat szerepe az iskola fenntartásában. Ennek elle-

nére az iskolát ebben a helyzetben is sajátjának tekinti az önkormányzat, védelméért foggal-kö-

römmel küzd. A kötelezőn túlmutatva 32%-ot tesz hozzá a település az állami normatívához. A 

helyi önkormányzat továbbra is felelősséget vállal azért, hogy az iskola fennakadás nélkül működ-

hessen. Hónapról hónapra támogatja az iskolát,52 így az továbbra is függ a helyi önkormányzattól 

(is). A polgármester még mindig úgy értelmezi, hogy a normatívát az önkormányzat kapja meg, 

amelyet eljuttat az iskolájához, még ha ez több lépcsőn keresztül történik is. A polgármester53 a 

fenntartói hatáskörét azonban ténylegesen nem közvetlenül, hanem a TTT Társulási Tanácsán 

(amely tkp. a polgármesterek tanácsa) keresztül gyakorolja.

A tagiskola

Az iskolaépület 1991-ben épült a lakosok munkájának segítségével. Nyolc osztálytanterem és 

egy szükségtanterem van, amely számítástechnika teremként üzemel.

Tanulólétszám és összetétel tekintetében a tagiskola helyzete kedvezőnek mondható, hisz 

nem jellemző, hogy elhordanák onnan a gyerekeket más települések iskoláiba. Sőt, még bejáró 

51 Az iskola a TKI-n keresztül tud például Útravaló pályázatot is benyújtani.
52 Ezért cserébe takarékos gazdálkodást vár el. A polgármester kezdeményezésére például programot indítottak a fűtés gazdaságossága érde-

kében. „A jó gazda gondosságával figyeltettem a fűtést.”
53 A polgármester saját magával azonosította az önkormányzatot akkor, amikor a nem helyi szintű döntéshozatalban vesz részt, hisz ilyenkor ő 

egy személyben képviseli a helyi testületet.
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tanulók is vannak, összesen 8 fő. Az egyik környező kisfaluból például ide jár az egész ötödik 

osztály (5 fő). A demográfiai fogyás mindemellett őket is érinti. A tanulói létszám alakulásában 3 

éve volt egy mélypont, akkor 117 volt az iskola összlétszáma, most már 139. A roma tanulók ará-

nya az iskolában 15–16%. Hátrányos helyzetű tanuló 38–40 fő (25–28%). Halmozottan hátrányos 

helyzetű tanuló 22 fő (16%). A pedagógusok elmondása alapján a Kisványodi Általános Iskola 

nagyon jó helyzetben van, mert a térségi településekhez viszonyítva kevés hátrányos helyzetű 

tanuló jár ide. A tagintézmény-vezető megítélése szerint 26 gyerekről mondható el, hogy „sajátos 

nevelési igényű” (19%). Egy gyermek SNI A kategóriába, 5 pedig SNI B-be sorolható. További 

20 tanuló (14%) beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzd (BTMN). Az előző 

tanévben 4 SNI és 10 BTMN tanuló járt az iskolába. Egy év alatt tehát jelentősen nőtt a számuk. 

A 2008/2009-es tanévben 2 évismétlőt tartottak számon (1,4%).

Oktatási profilok. Az iskolának két büszkén vállalt profilja van. Az egyik, hogy alapfokú 

művészetoktatás zajlik. Furulya és zongora tanszak van, valamint néptáncoktatás. A másik 

profil az ökoiskolai jelleg. Több éve teljesítik a szigorú kritériumokat, amelyek az ökoiskolai rang 

eléréséhez szükségesek. Az iskolára jellemző, hogy a gyengébb tanulók felzárkóztatására na-

gyobb hangsúlyt fektet, mint a tehetséggondozásra. A tanárok plusz óráit alsóban matematika 

és magyar korrepetálásra fordítják, szakköröket nem tartanak.

Iskolavezetés, tantestület. A tagintézmény-vezető 1988 óta tanít az intézményben, 

1994/95-től igazgatóhelyettes, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Jelenleg négy éve igazgató, 

illetve tagintézmény-vezető. Szerepleértékelődésként éli meg, hogy a TKI tagintézményeként 

többé nem igazgató, hanem tagintézmény-vezető lett a beosztása, noha feladatai érdemben 

nem változtak. A pozíciócsökkentéssel ugyanakkor többletmunka jár.

Nevelőtestület. Az iskola pedagógusainak nagy része nem kisványodi, naponta ingáz-

nak a környező településekről. A tanárok leginkább a munkájukra koncentrálnak, nem jellemző, 

hogy ők lennének a változások kezdeményezői, alakítói. A törvénymódosítások egyébként sem 

adnak lehetőséget nagy mozgástérre szerintük. A tanárok egymással való kapcsolata harmo-

nikus, konfliktusnak halvány nyoma sem látszik. Járnak továbbképzésekre, de előfordul, hogy 

valaki továbbképzés nélkül tart nem szakrendszerű oktatást vagy integrált oktatást. Ez utóbbit 

egyébként elmondásuk szerint a gyakorlatból jól ismerik, náluk mindig is integrált oktatás folyt. 

(A részletekről lásd a HHH-integrációról szóló fejezetet.) A továbbképzések többsége az Integrá-

ciós Pedagógiai Programhoz (IPR) kapcsolódik. A nem szakrendszerű oktatással kapcsolatban 

két tanár vett részt továbbképzésen, egyikük képzését az iskola fizette, másik pedig saját maga 

állta a költségeket. Hasznosnak, ám nem mindig a várakozásoknak megfelelőnek tartják ezeket 

a továbbképzéseket. A hospitálásokat hasznosabbnak találják, hisz ott gyakorlati praktikákat 

sajátíthatnak el. Gyakran előfordul, hogy szakmai nehézségeiket az iskolába kijáró gyógypeda-

gógussal beszélik meg, s a tőle kapott tanácsot ültetik át a gyakorlatba.
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JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

Beiskolázási körzet

Az iskola egy 1642 fős településen fekszik, itt a beiskolázási körzet adott. 8 fő bejáró tanuló is 

van. A beiskolázásban lényeges változás nem történt. A tagiskola 139 diákja 8 osztályban tanul, 

nincsenek párhuzamos évfolyamok. Évfolyamonként 15–20 fősek az osztályok, így ebben az 

iskolában automatikus a gyerekek osztályba sorolása. A hátrányos és nem hátrányos helyzetű 

diákok mindig is egyazon osztályban tanultak.

SNI-integráció

Az integrációval kapcsolatban az interjúalanyok egyöntetűen azt fogalmazták meg, hogy intéz-

ményükben nem történt kiugró változás a jogszabályi módosítás miatt, mivel sajátos nevelésű 

igényű diákok eddig is tanultak az iskolában. Az egyik alsós tanítónő pályája elejére emlékezve 

a következőképpen fogalmaz: „Már akkor is voltak ilyen tanulók, csak nem nevezték őket sa-

játos nevelési igényűnek.” Az SNI-integrációval kapcsolatos törvények nagyon nehezen voltak 

értelmezhetőek a pedagógusok (különösen az alsós pedagógusok) körében. Amit változásként 

érzékelnek, hogy most kijár egy gyógypedagógus az iskolába, aki külön foglalkozik a gyere-

kekkel. A pedagógusok maguk is végeznek és végeztek korábban is korrepetálást, így maga a 

külön foglalkozás nem jelent változást, sokkal inkább a szakértő jelenléte az, ami érezhető és 

pozitív változást hozott.

Felkészítés. A tanárok nem részesültek továbbképzésben azzal kapcsolatban, hogyan kel-

lene foglalkozni az SNI diákokkal. Két tanárnő elmondása szerint amikor ők egyetemre jártak, akkor 

ezzel a kérdéskörrel egyáltalán nem foglalkoztak, így saját maguknak kell utánajárniuk, hogyan 

tudnának segíteni a diákjaiknak, ami nagyon sok plusz időt és energiát igényel. Gyakran mástól 

kérnek segítséget, mert a továbbképzések, melyek erre a helyzetre készítenék fel őket, fizetősek, 

és az iskolának nincs pénze mindig, hogy minden tanárt és tanítót beiskolázzon egy ilyen kurzusra.

Gyakorlat. A tanórai gyakorlatban erősen érződik az a dilemma, amit a pedagógusok 

az integrálás és aközött éreznek, hogy a „többséggel azért haladni kell” (felsős tanár). Az egyik 

pedagógus szerint volt már arra is példa, hogy az SNI gyermek hátrányára volt az adott osztály-

nak, mert akkora volt a sérülés foka, hogy hiába dolgoznak kis fős osztályokban, nem tudtak 

haladni rendesen. Szerinte jó lenne, ha lenne az iskolában pedagógiai asszisztens, aki segítené 

a munkájukat. Elmondása alapján arra törekednek, hogy a többi gyereknek ne származzon hát-

ránya az integrációból, legalábbis a differenciálással ezt szeretnék elérni. Arra a kérdésre, hogy 

differenciálnak-e az órán, és hogy mennyire van erre lehetőség, elmondták, hogy nagyon nehéz 

a differenciálást megvalósítani, mivel nincs idő csoportbontásra, mert akkor az a normál diákok 

munkáját hátráltatná. „Itt iszonyatosan nehéz (…) itt erre már nincs idő, a tömeget nézem, mert ők 

mennek tovább (…) 45 perc alatt nem tudok többfelé szakadni” – mondja az egyik felsős tanárnő.
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Ugyanakkor az általunk megfigyelt óravezetés terén az tapasztalható, hogy szinte ész-

revehetetlen az SNI gyerekek jelenléte az osztályban, oly mértékben sikeres az órai munkába 

való bevonásuk. Ez a sok csoportban való munkavégzésnek is köszönhető (bár ezt nem mindig 

és nem minden osztályban tudják megvalósítani). Az óralátogatások során nem történt diffe-

renciálás, minden tanuló egyformán ugyanazt a feladatot kapta. Az azonban megfigyelhető volt, 

hogy a gyengébben teljesítő diákokhoz a tanárok szinte kivétel nélkül mindig külön odamentek, 

és ha nem értettek valamit a diákok, akkor külön elmagyarázták nekik a feladatot.

Az integrációt segítő különfoglalkozások a tanárok szerint nagyon jól működnek, mert 

amikor a fejlesztésen részt vevő gyerekek visszajönnek az eredeti csoportjukba, akkor sokkal 

több sikerélményük van. Ezért tartják ők is nagyon fontosnak a saját maguk által tartott korre-

petáló órákat.

Az integráció eredményei mellé azonban problémák is társulnak, amelyeken – úgy érzik – 

ők már nem tudnak változtatni. Az egyik problémát abban látják az iskola dolgozói, hogy szűkösek 

a források. Mivel az utóbbi években egyre kevesebben kaphatják meg az SNI besorolást (helyette 

BTMN-nek nyilvánítják őket), az iskola is kevesebb forrásból tud foglalkozásokat nyújtani nekik. 

A tagintézmény-vezető úgy érzi, szükségük lenne saját gyógypedagógusra. Az utóbbi években 

azt tapasztalta, hogy növekszik azoknak a gyerekeknek a száma, akik fejlesztésre szorulnak,54 

még akkor is, ha nem kapják meg az SNI besorolást. Az SNI besorolás „visszaesése” azért jelent 

gondot az iskolának, mert az SNI gyerekre heti 3 óra, a BTMN gyerekekre pedig csak heti 1 óra 

foglalkozás biztosítására kapnak pénzt. A TKI részéről megfogalmazódik az igény, hogy minél 

több fejlesztőpedagógus dolgozzon a tagintézményekben, ám ennek megvalósítását egyelőre 

lehetetlennek látják. A másik problémát a segítség hiánya jelenti. A pedagógusok jónak tartják 

az integrációt, de nem érzik magukat elég felkészültnek hozzá. Szükségét érzik annak, hogy 

elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek az SNI gyerekek oktatásához szükségesek. A segít-

séget többnyire nem kapják meg sem az iskola részéről (legalábbis ami a financiális kérdéseket 

illeti), sem pedig máshonnan, így saját maguk próbálják megoldani. Az iskolába kijáró gyógy-

pedagógustól rendszeresen kérnek tanácsot, vagy szakkönyveket vásárolnak maguknak, saját 

pénzből. Az is elterjedt gyakorlat, hogy ők is igyekeznek – a gyógypedagógusi foglalkozáson túl 

és annak mintájára – speciális korrepetáló órákat tartani azoknak, akiknek a leginkább szüksé-

gük van rá. Egyedül a fejlesztőpedagógus az, aki szakmai kérdésekben segítségükre tud lenni. 

A pedagógusok a szakértelem hiányán túl abban is bizonytalanok, hogy ezeknek a gyerekeknek 

a munkáját az osztályon belül hogyan kell vagy lehet értékelni. Sokszor tanácstalanok abban, 

hogy mit kérjenek az SNI gyerekeken számon, és azt hogyan osztályozzák le.

A pedagógusok elmondása alapján a tanulók teljes mértékben elfogadják egymást. Meg-

értik társaikat, és ők maguk is próbálnak segíteni nekik. Sőt, sokszor nem is tudják egymásról, 

hogy ki az SNI vagy BTMN, mert nincsenek megbélyegezve. Alsóban még nem tudatosul ez 

bennük, nem kategorizálják egymást.

54 Az egyik alsós pedagógus 25 éves tapasztalata alapján úgy látja, hogy ugyanannyi van ma is, azzal a különbséggel, hogy akkor másként ne-
vezték őket.
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HHH-integráció

A HHH-integráció esetében a változást az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) bevezetése 

jelentette, amit nem elsősorban a szakmai megfontolás motivált, hanem a külső kényszer, vagyis 

a kistérségi társulásban fenntartott ernyőiskola vezetésének döntése. Ezt a KÁI fejkvóta formájá-

ban kapja meg, amit a pedagógusok bérezésére, továbbképzésekre, hospitálásokra, a szociális 

hátrányok enyhítésére, civil szervezetekkel való együttműködésre, a szaktanácsadó bérezésére 

(amit kötelezően igénybe kell venni), infrastrukturális fejlesztésekre (mobil tanterem), kulturális 

hátrányenyhítésre (pl. színházjegyek), valamint projektnapok finanszírozására fordít. Az IPR-ről 

és integrációról beszélgetve az tűnt fel, hogy minden megkérdezett elsősorban pénzforrásként 

tekint a programra. Az IPR mögött húzódó alapelveket az iskola elfogadja, sőt, úgy véli, már 

komoly előzményekkel is rendelkeznek, azelőtt is eszerint tanítottak, hogy az IPR-t kitalálták 

volna. A tagintézmény-vezető hangsúlyozza, hogy a tanárok eddig is tudták, hogy kinél vannak 

problémák. A HHH-lista, amit a jegyzőtől kapnak, nem éri meglepetésként őket. Soha nem volt 

az iskolában kisegítő osztály vagy szegregáció. Jók az osztályközösségek. Egybehangzóan 

és határozottan vallják, hogy a felzárkóztató intézkedéseket korábban is alkalmazták, az IPR 

csupán plusz segítségként értelmezhető. Az IPR-től várt többletpénzre mindenképpen szük-

sége van az iskolának, de a tagintézmény-vezető úgy véli, hogy ez a csökkenő – és egyébként 

is csekély – összeg nem ellensúlyozza a vele járó mértéktelen adminisztrációs terheket. Az 

egyik megkérdezett tanítónő kiemeli, hogy az iskolájukban eddig is kiemelten foglalkoztak a 

hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal, akkor is, amikor még nem nevezték IPR-nek. 

Az IPR bevezetését úgy jellemezte a tagintézmény-vezető és több tanár, hogy csupán annyi 

változás történt, hogy most már pénzt kap az iskola azokhoz a tevékenységekhez, amiket 

– szerintük – eddig is végeztek.

A tanárok úgy vélik, hogy az IPR-rel kapcsolatos tájékoztatás nem volt megfelelő, és nagy 

a bizonytalanság a szakemberek körében is. A tanárok elsősorban a megfelelő adminisztrációs 

útmutatást hiányolják. A tagintézmény-vezető is hiányolja az egyértelmű utasításokat, rossz do-

lognak tartja, hogy nincs egyértelmű elvárás az IPR dokumentálásával kapcsolatban. Félévente 

kijön hozzájuk egy ún. IPR-es szaktanácsadó, aki segít az adminisztrációs gondokban, és szak-

mai tanácsot is kérhetnek tőle, de ezt is inkább formalitásként éli meg az iskola.

Az adminisztráción túl szakmai segítségre is igényük lenne a tanároknak. Noha szilárdan 

és egybehangzóan vallják, hogy a múltban is kiemelten foglalkoztak a rászorulókkal, a program 

megvalósításához szükséges kihívások mérlegelésekor úgy vélik, több szakmai segítségre len-

ne szükségük. Ezt pedig nem tudják a továbbképzések nyújtani – eddigi tapasztalataik alapján. 

Sokkal hasznosabbnak érzik azokat a hospitálásokat, amelyeket a környező települések isko-

láiban végeznek. Gyakorlati tanácsokra van szükségük, amit tanár kollégáiktól kaphatnak meg, 

leshetnek el. A továbbképzésekben csalódott az iskola, ezért a tagintézmény-vezető az eddig 

erre fordított összeget szeretné tanszeregységcsomagokra átcsoportosítani. A pedagógusok 

bérezésére is szeretne többet fordítani, de ezt nem tudja megtenni.
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Az iskola IPR munkatervében a saját sikerkritériumok közül kettő jelent igazán nagy kihívást 

az iskola számára: a továbbtanulásban az, hogy pályaválasztásánál a HH/HHH tanulók 100%-ban 

érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább,55 másrészt pedig az, hogy a HH/HHH tanulók 

szüleinek legalább 50%-a megjelenjen szülői értekezleten. „Nálunk ez a kettő jött elő. Mert nálunk 

nem az a probléma. Nincsenek nagy létszámban, nem romakérdés. A továbbtanulásnál nehéz 

javítanom az átlagot, mert nálunk mindenki továbbtanul.” (Tagintézmény-vezető, KÁI)

A gyakorlat átalakulása. A megkérdezett pedagógusok az osztálytermi munka gyökeres 

megváltozását nem tartják jellemzőnek, hiszen korábban is kellő figyelmet fordítottak a hátrányos 

helyzetű gyermekekre. Ezt alátámasztotta az óramegfigyelések nagyobb része is. Az a kép rajzo-

lódott ki bennünk, hogy az osztálytermi gyakorlatban maximálisan megvalósul az integráció, s a 

gyerekek elfogadó közösséget alkotnak. Amit a hátrányos helyzetűekkel most tesznek a pedagó-

gusok, az a tagintézmény-vezető elmondása szerint sem sokban különbözik a régi gyakorlattól.

Összességében az IPR hozta első számú pozitívum a pénz. A szakmai segítség pedig 

felemás. A továbbképzések esetében a csalódottság érződik, a hospitálások viszont valóban 

segítik a jó gyakorlat elsajátítását. A változásokhoz természetesen nehézségek is társulnak 

(adminisztrációs terhek, nem megfelelő szülői hozzáállás, háttérbe szoruló tehetséggondozás, 

szűkös források).

Évismétlés

Fogadtatás. A pedagógusok elmondása szerint régebben sem volt nagyszámú buktatás az is-

kolában. A törvénnyel általában nem értenek egyet a megkérdezettek. Belátják, hogy szükséges 

valamit tenni a lemaradó gyerekek hiányosságainak pótlása érdekében, de a megoldást nem 

az évismétlés eltörlésében látják. Úgy vélik, a jelenlegi iskolarendszer mellett szükség van az 

évismétlésre. Még az egyik megkérdezett szülő is úgy véli, hogy a tanárnak kellene továbbra is 

döntenie a szülők helyett, mert ez egy szakmai döntés, amelynek érzelemmentesnek kell lennie.

Gyakorlati megvalósítás. Az évismétlés megszüntetésével kapcsolatban fellépő negatív 

ellenérzés dacára a tanárok betartják az új szabályokat, s megtanulnak együtt élni velük. Problémá-

nak tartják, hogy az évismétlésre szoruló diákok (akik nem buktathatóak) nagyon kevés segítséget 

kapnak, mert az iskoláknak nincs elegendő forrásuk a különórákra, így a pedagógusok egyfajta 

önkéntes tevékenysége segítheti csak a lemaradók haladását. Az évismétlésre szorulók heti egy 

óra korrepetálást kapnak általában, amit a megkérdezett pedagógusok nagyon kevésnek tartanak. 

Az iskolai gyakorlatban problémát jelent az is, amikor a szülőt szembesíteni kell azzal, hogy döntsön 

a buktatásról. Kétséges az is, hogy a szülő egyáltalán tisztában van-e gyermeke fejlettségi szint-

jével, tanulmányi munkájával, vagy egyáltalán mennyire követi nyomon a haladást, tud-e segíteni 

lemaradás esetén, vagy szembesül-e a lemaradás tényével. Az általános meglátás, hogy a tanítók 

55 Az interjúban szakmát adó középiskolát említett a tagintézmény-vezető, a dokumentumban azonban érettségit adó középiskola szerepel. Ezt 
az ellentmondást okozhatja a dokumentum elírása, vagy az interjú során a felsorolás hibája.
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úgy érzik, a szülő nem tudja objektíven eldönteni, hogy gyermekének szüksége van-e évismétlésre 

vagy sem. A helyzet bekövetkeztével azonban sok szülő nehezen egyezik bele a buktatásba, mert 

szégyennek érzi, vagy úgy gondolja, nem tesz jót gyermeke lelkivilágának. A pedagógusok úgy 

érzik, hogy rossz helyzetben vannak, némelyik szülővel nehezen találják meg a hangot, nehéz meg-

értetni, hogy a tanulónak az adott pillanatban mire is van szüksége előmenetele szempontjából. A 

buktatás kérdése számukra is nehéz, de szükséges döntés saját bevallásuk szerint.

Az eredmények nem igazolták vissza a változtatás szándékát az iskolában, sőt, az évis-

métléssel járó változások a pedagógus és a szülő közötti erőviszonyok megváltozását is magukkal 

hozták. Ezt a pedagógusok önmagában is nehezen fogadják el, s véleményük szerint a konkrét 

esetekben is megnehezíti a megoldást és az ehhez szükséges szülőkkel történő megbeszélé-

seket. Az interjúkban alapvetően két típusú szülői viszonyulás látszik kirajzolódni. Az egyik típus 

úgy véli, hogy továbbra is a pedagógus döntsön szakmai, nem pedig érzelmi alapon a gyermek 

továbbhaladásáról. A másik típus örül, hogy a kezében a döntés, és abban reménykedik, hogy 

gyermeke behozza a lemaradást. A megkérdezett pedagógusok általában ezzel a típussal 

„küzdenek” a legtöbbet, hiszen ők még mindig a buktatás hívei, s a változás általuk negatívként 

megítélt hatásait úgy próbálják ellensúlyozni, hogy meggyőzik a szülőket a buktatás engedélye-

zéséről. A kevés megemlített konkrét példa szerint ez többnyire sikerül is nekik.

Szöveges értékelés

Előzmények. A szöveges értékelést eddig is alkalmazták, mégpedig a jegyeket kiegészítve. Jel-

lemző volt, hogy a dolgozatok érdemjegyei mellé, vagy a füzetben rövid üzenetekben megfogal-

mazták, hogy mi az, ami jobban vagy gyengébben megy a tanulóknak. Minden megkérdezett 

jobban szerette a hagyományos osztályozási formát.

Felkészítés hiánya. Mivel felkészítést nem kaptak, a tanárok saját maguk néztek utána a 

szöveges értékeléssel járó újításoknak. Az értékelések megfogalmazása és megírása kezdetben 

nagyon sok többletmunkát jelentett a pedagógusok számára. A gyakorlatot a tapasztalat szerint 

megnehezíti, hogy a szülők gyakran nem értik meg, amit a pedagógus az értékelés során leír, 

vagy rosszabb esetben el sem olvassák azt. A szöveges értékelést nehezen szokja meg minden 

szereplő. Még azok a diákok is átszámolják jeggyé az értékelésüket, akiket egyébként soha nem 

osztályoztak még így. A pedagógusok pedig úgy érzik, hogy csak az idejüket rabolja a szöveges 

értékelések leírása. A pedagógusokhoz hasonlóan a szülők sem lettek megfelelően felkészítve, 

ami a pedagógusok és szülők közötti kommunikációt is megnehezíti.

A gyakorlati megvalósítás során végül kompromisszum alakult ki. A törvény bevezetésével 

nem tűnt el teljesen az osztályozás. A tanárok élnek a törvény adta lehetőséggel, hogy félévkor 

és év végén szöveges értékelés legyen, de év közben jegyet ad a pedagógus. Az eredmény 

ezen a téren a változás formális betartása lett, illetve hogy egymás mellett él a régi és az új osz-

tályozási rendszer. A gyerekek is tudják, hogy mely szimbólumok milyen jegynek felelnek meg, 

és a szülők is kérik osztályzatban az eredményt.
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A hosszú távú eredményeket még nem látják az iskolák, hiszen most lesz ötödikes az első 

olyan évfolyam, ahol végig szöveges értékelés volt. A jelenlegi helyzetet összességében kevés 

pozitívummal jellemzik. Sokkal inkább a problémák kerültek előtérbe, és ezzel együtt az általános 

elégedetlenség. Sem a pedagógusok, sem a szülők, sem a diákok nincsenek megelégedve az 

új rendelet bevezetésével, és nem értenek egyet azzal. Mégis betartják a szabályokat: „Hoztak 

egy rendeletet, amit az embernek tudomásul kell vennie, és slussz.” (Alsós tanító)

5–6. évfolyam

Az ötödik és a hatodik osztályban heti 7 órában valósul meg a nem szakrendszerű oktatás, fel-

sős tanárokkal, a kötelező óraszám terhére. A nem szakrendszerű oktatás egyes tantárgyakon 

belül (magyar, idegen nyelv, matematika, készségtárgyak) lett kialakítva, tehát a kötelező órák 

egy részében így kell oktatniuk a tanároknak. Ezeken az órákon tankönyv nélkül tanítanak, cso-

portos és páros feladatokat kapnak a gyerekek, olyan módon, mint alsóban.

Kezdeti lépésként az iskola felsős munkaközössége gondolta át a változtatás megva-

lósítását, feladatként megkapták a tagintézmény-vezetőtől, hogy készítsenek egy javaslatot. A 

jogszabály végrehajtása kapcsán a pedagógusoknak a helyi tantervet át kellett dolgozniuk, ki 

kellett jelölni a fejlesztendő területeket és az ezzel járó feladatokat. A saját tantárgyára minden 

tanár magának dolgozta ki, hogyan épül majd a tananyagba a kompetenciafejlesztés.

Tájékozatlanság. A nem szakrendszerű oktatás többféle megoldási lehetőségét még 

csak most kezdik megismerni a tanárok. Azt a megoldást, amelyet a gyors változás miatt hirte-

len bevezettek, nem tartják jónak. Kritikáik jórészt erre, a mostani megoldásra vonatkoznak. Az 

egyik felsős tanár azt hangsúlyozza, hogy mesterségesnek érzi azt a bontást, amely az összes 

óra egy bizonyos hányadát különíti el erre a célra. Ő azt szeretné beírni a naplóba, hogy minden 

irodalomórán történt 20% képességfejlesztés, de úgy látja, hogy ez nem járható út, az admi-

nisztráció „nem erre van kitalálva” (felsős tanár). Az látszik tehát, hogy formálisan próbálnak 

megfelelni a változásnak, a gyakorlatot azonban inkább a gyerekek aktuális igényeihez igazítják. 

A tagintézmény-vezető hozzáállásában is ez tapasztalható. Elismeri, hogy nehezen boldogul-

tak ezzel a feladattal. A TKI ebbe egyáltalán nem szólt bele. Az iskolák részéről még mindig 

felfedezhető némi ellenérzés és tájékozatlanság. Dokumentációs kötelezettségként fogták fel 

a változást, s nem értik, hogy miért kell változtatni azon a gyakorlaton, amit a tanárok az általuk 

ismert gyerekek igényeihez igazítva eddig is alkalmaztak.

Felkészítés. A felkészítésben alapvetően a következetlenséget és a túlzott sietséget emelik 

ki a megkérdezettek. Az intézményvezetés a megvalósítás konkrétabb leírását hiányolja. A TKI 

iskolai intézményegység-vezetője az alapgondolattal egyetért, de kevésnek vagy ellentmondá-

sosnak érzi a segítséget, útmutatást, amit kaptak hozzá. A felkészülési időt is szűkösnek véli. 

Csupán két pedagógus ment el egy-egy 120 órás tanfolyamra. Ezt azzal magyarázza a tagintéz-

mény-vezető, hogy rajtuk kívül még vannak olyanok, akik eleve alkalmasak a nem szakrendszerű 

oktatásra (alsós tanítók, valamely felsős műveltségterülettel), de a jelenlegi gyakorlatban a felsős 
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tanárok tartják ezeket az órákat. Kompetenciafejlesztésből volt kötelező továbbképzés. A Me-

gyei Pedagógiai Intézet tartotta a képzéseket, amelyek színvonalával elégedetlenek a résztvevő 

pedagógusok és a tagintézmény-vezető is. A költségeket egyik pedagógus esetében az iskola 

fedezte, a másik saját költségen vett részt továbbképzésen.

Gyakorlat. A változás eleinte a formális megfelelés szintjén jelentkezett. A tagintézmény-ve-

zető elmondta, hogy eleinte kényszerként fogadta ezt a változást, bevallottan nem járt utána 

eléggé a lehetőségeknek, keserű szájízzel, de betartotta az előírásokat. Az idő múlásával azon-

ban kereste a jobb megoldásokat, és kezdte látni az alapgondolat jó oldalát is. De azért ezzel a 

változással kapcsolatban is megfogalmazza – a többi változáshoz hasonlóan –, hogy előtte is jó 

volt, ugyanúgy végeztek csoportmunkát, a szaktanárok eddig is figyeltek 5–6.-ban az átmenetre. 

A gyakorlati megvalósulásról a felsős tanárok tudtak a legtöbbet mondani, hisz ők találkoztak 

közvetlenül a törvény végrehajtásával kapcsolatos osztálytermi feladatokkal. Elbeszéléseikből 

az tűnik ki, hogy nem teljesen egyértelmű számukra, mit jelent a gyakorlatban a nem szakrend-

szerű oktatás, pontosabban, hogy milyen teendők kapcsolódnak ehhez a feladatkörhöz. Magát 

a tevékenységet az egyik megkérdezett tanár úgy írja le, hogy a nem szakrendszerű oktatás 

keretében nem könyvből, hanem füzetből tanítanak. Párban, csoportban dolgoznak a gyerekek. 

Hetente 1–2 ilyen alkalom van, valamikor még a korrepetálást is erre kell felhasználni. Az óra-

szám így „nem jön ki”. Nem érti, miért jó ez, nem tartja jó ötletnek, és szerinte megvalósíthatatlan.

Az ötödik osztályra vonatkozó óramegfigyelés azt mutatja, hogy a tanár igyekezett vál-

tozatos feladatokkal színesíteni az órákat, ugyanakkor a differenciálás nem jellemző, és a „cso-

portmunka” is alapvetően párokban zajló feladatmegoldásra korlátozódott, ami csupán néhány 

percet vett igénybe. Ugyanakkor a tanár változatos módszereket alkalmazott, sokféle kérdést 

tett fel a tanulóknak, problémamegoldó, gondolkodtató és ténykérdések is előfordultak közöttük, 

valamint különböző kreatív feladatokat is hozott az órára, például asszociációs játékot.

Problémaként elsősorban a nagy tananyagmennyiséget érzik a pedagógusok. Ezért 

inkább teherként élik meg a nem szakrendszerű oktatást. A kötelező óra terhére kell tankönyv 

nélkül tevékenykedtetni a gyerekeket, az anyaggal pedig nem tudnak haladni.

ÖSSZEGZÉS

Az itt bemutatott esettanulmány egy olyan intézményről szól, amely látszólag állóvízként, a vál-

tozásokra csak nehézkesen reagálva éli mindennapjait. Úgy tűnik, ezeknek a változásoknak egy 

része mégis az iskola javára válik, még ha csupán árnyalatnyi minőségi növekedést eredményez 

is, és még ha kisléptékű is ez a változás. A változásokkal azonban problémák is járnak, amelyeket 

leginkább a tanárok és az iskolavezetés észlelnek. A tanárok „lenyelik” a törvények által előírt 

szabályokat (pl. adminisztrációs terheket), vigyáznak, hogy azok az osztálytermi munkára ne 

nyomják rá a bélyegüket, de terhelhetőségük nem határtalan. Igaz ez azokra a tevékenységekre 

is, amelyeket az integráció szigorúan megkövetel. Például az iskola kissé magára hagyva érzi 

magát, hiszen a különböző képességű és hátterű gyerekekkel való megfelelő bánásmódot (pl. 
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differenciált oktatás) előírják számára, ám ehhez kevésnek érzi a kívülről érkező segítséget. A 

tanárok a saját vállukon hordják a problémákat, megpróbálnak a sokéves tapasztalatokra épít-

ve megoldást találni, valamint kitölteni az elvárások és a segítségnyújtás közötti űrt. Nyitottak a 

külső segítség felé, de ezekben többnyire csalódnak (pl. továbbképzések).

Az iskola egyetért a változások irányával, sőt, többször is megfogalmazzák, hogy eddigi 

gyakorlatukban is jelen voltak azok az alapelvek, amelyek az SNI- és HHH-integráció mögött 

rejlenek. Az ezekkel járó változásokat megpróbálják úgy felfogni, mint segítséget a korábbi gya-

korlat folytatásához, tökéletesítéséhez, de ezt a segítséget elsősorban az anyagi juttatásokban, 

és csak másodsorban a szakmai adalékokban látják. A törvényi szabályozással kapcsolatban 

úgy érzik, hogy a konkrét elvárások általában távol állnak a gyakorlattól, és túl gyorsan szeret-

nének hatást elérni. Az elvárások és az azokhoz rendelt eszközök között sincs összhang. A 

tanár pedig önmagában kevés a megvalósításhoz. Az iskolák válaszai szükségképpen csak 

formálisak tudnak lenni.

Az egyes változások esetében különbségek is érzékelhetőek. Az ellenállás hangja igen 

erősen megjelenik az alsó tagozatot érintő két változásnál. Ezekkel a pedagógusok nem értenek 

egyet, a gyakorlati megvalósítás során mégis követik a törvényben leírtakat. Ezt a tanári munka 

megnehezítéseként élik meg. Az 5–6. osztály nem szakrendszerű átalakításánál érdekes, hogy 

a kezdeti ellenérzéseket fokozatosan felváltotta a célokkal és módszerekkel való azonosulás. Az 

iskola ebben látja a diákok folyamatosan változó igényeinek kielégítését. Az is megállapítható, 

hogy a megvalósításhoz több segítségre és időre lenne szükségük.



TÁBLÁZATOK

M1. táblázat. A tanulólétszám alakulása az önkormányzati fenntartásban működő  

általános iskolák egyes évfolyamain a fővárosi kerületben, 2008/2009

Általános iskolák 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen

1a 51 55 47 53 47 50 35 44 382

1b 47 45 38 27 18 8 10 14 207

2 80 65 53 51 61 62 58 61 491

3 64 64 61 42 41 59 57 55 443

4 48 57 55 51 48 42 45 40 386

5 31 38 38 31 23 58 47 48 314

6 47 54 50 49 50 48 54 50 402

Szent Irma 79 72 81 73 76 77 106 98 662

8 35 46 55 54 54 84 81 90 499

Petőfi Sándor 32 25 34 41 29 24 39 30 254

10 16 17 20 25 17 25 43 33 196

11 42 51 30 26 26 24 28 27 254

Forrás: az oktatási minisztérium statisztikái.

M2. táblázat. A tanulói összetétel alakulása az önkormányzati fenntartásban működő  

általános iskolákban a fővárosi kerületben, 2008/2009

Általános iskolák Tanulólétszám HH HHH SNI

1a 382 56 (15%) 9 (2,3%) 3 (0,8%)

1b 207 25 (13%) 7 (3,4%) 16 (7,7%)

2 491 94 (19%) 10 (2,0%) 45 (9,2%)

3 443 86 (19%) 11 (2,5%) 108 (24,3%)

4 386 88 (23%) 22 (5,7%) 1 (0,3%)

5 314 40 (13%) 1 (0,3%) 2 (0,6%)

6 402 51 (13%) 9 (2,2%) 0

Szent Irma 662 147 (22%) 11 (2,7%) 0

8 499 126 (25%) 52 (10,4%) 6 (1,3%)

Petőfi Sándor 254 55 (22%) 16 (6,3%) 0

10 196 108 (55%) 1 (0,5%) 0

11 254 20 (8%) 0 0

Forrás: Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés. Budapest, Paladomb önkormányzat, 2009.
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M3. táblázat. A tanulólétszám változása a kisvárosi iskolákban, 2005/2006 és 2007/2008 között

2005/2006 2007/2008 2008/2005, %

Szent Jakab Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium

363 358 7,0

Két Tanítási Nyelvű Katolikus 
Általános Iskola

474 454 –11,0

Bánáti Általános Iskola 816 806 –1,1

2. sz. Általános Iskola 813 729 –18,0

Nagyványod 2466 2475 –7,5

Nagyványodi kistérség 7827 7171 –8,0

Nagyványod megye 38 994 34 079 –13,0

Ország 887 785 98 248 –11,0

Forrás: az oktatási minisztérium statisztikái.

M4. táblázat. Az iskoláskorúak száma és összetétele az egyes általános iskolákban, Nagyványod

Tanulói létszám HH HHH SNI

2. sz. Általános Iskola 684 237 (34,6%) 36 (5,3%) 36 (5,3%)

Bánáti Általános Iskola 806 311 (38,6) 71 (8,8%) 113 (14%)

Szent Jakab Általános 
Iskola és Gimnázium

444 33 (7,4%) 23 (5,6%) 11 (2,5%)

Két Tanítási Nyelvű Kato-
likus Általános Iskola

438 150 (34,2%) 30 (6,8%) 15 (3,4%)

Forrás: az oktatási minisztérium statisztikái.
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M5. táblázat. A bejárók aránya és a bejárók arányának változása 2005/2006 és 2007/2009 között, %

2005/2006 2007/2008

Szent Jakab Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 19,0 18,0

Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskola 15,5 18,6

Bánáti Általános Iskola 12,7 20,0

2. sz. Általános Iskola 15,8 22,0

Nagyványodi átlag 15,0 19,0

Nagyványodi kistérségi átlag 5,8 10,0

Országos átlag 11,1 13,6

Forrás: Nagyványod város közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve.

M6. táblázat. A kisvárosban és a kisváros kistérségében tanuló általános iskolások száma, 

évfolyamonként, 2008

1 2 3 4 5 6 7 8 Összesen

1 22 27 24 16 18 22 16 27 172

2 21 36 22 17 21 20 25 35 197

3 6 9 6 6 0 7 8 4 46

4 40 41 41 39 40 37 42 45 325

5 94 84 110 95 103 85 93 78 742

6 74 68 76 74 65 62 89 82 590

Nagyványod 317 276 296 292 253 275 320 313 2342

8 21 23 22 23 24 21 31 22 187

9 22 21 19 17 12 24 18 25 158

10 21 21 17 19 16 10 16 11 131

11 50 67 54 64 62 69 57 53 476

12 19 21 25 14 15 19 20 14 147

13 56 60 75 85 91 69 97 72 605

14 85 79 73 66 81 66 89 68 607

15 28 47 39 41 25 16 29 16 241

16 5 8 9 10 7 8 14 10 71

Kisványod 18 19 19 20 18 13 15 12 134

Összesen 899 907 927 898 851 823 979 887 7171

Forrás: az oktatási minisztérium statisztikái.


