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ASZAKZSARGON DZSUNGELÉBEN
(Az oktatásügy szótára)

A szerzők - a University ofLondon Oktatási Intézetének
tanárai - szándékaik szerint hidat kívántak verni az okta
tásügyi viták profi résztvevői és a témában érintett ,Jaiku
sok" (szülők, diákok, iskolaszékek választott tagjai, politi
kusok) között.
Ha a magyar olvasó - az ígéretes cím alapján - abban

reménykedik, hogy az angolszász nyelvterületen vagy az
angol nyelven írott nemzetközi szakirodalomban haszná
latos kifejezések magyarázatát végre egybegyűjtve veheti
kézbe - nem egészen azt találja, amire számít. Akiadvány
egyfelől többet kínál ennél, másrészt étvényessége valami
vel korlátozottabb: talán pontosabb lenne az angol okta
tásügy kézikönyvének nevezni.
A kétszáz oldalas kötet három részből áll. Az eM rész

kilenc, esszének nevezett rövid összefoglalót tartalmaz,
amelyek az oktatást érintő viták középpontjában álló fo
galmakat fejtik ki. E rövid tematikus összegzésekben elő

forduló - s a szövegben kiemeIt - kulcsszavak megtalálha
tók a kötet mdsodik, legterjedelmesebb részében is, amely
egy önálló - mintegy 850 címszóból álló - éttelmező szótár.
Aharmadik rész pedig valójában egy néhány oldalas füg

gelék, amely a szaksajtóban és az oktatásügyi berkekben
igencsak elburjánzott rövidítések és mozaikszavak dzsun
gelében kalauzolja el az érdeklődőket, közel háromszáz
"rejtvény" megoldását téve közzé. Ez a múfaj arrafelé nem
számít újdonságnak, az oktatási intézmények könyvrárosa
inak jóvoltából a közelmúltban már az ötödik, felfrissített
kiadásban látott napvilágot egy hasonló összeállítás.
Az egyes fogalmak önállóan is értelmezhetők és magya

rázhatók, valódi jelentésük azonban csak a megfelelő kon
textusba helyezve válik érthetővé - vallják a szerzők, s
ennek jegyében kilenc téma köré csoportosítják az oktatás
ügyét érintő vitákat. Az esszék miniatűr tanulmányként is
olvashatók. Annak ellenére, hogy alapvetően ahazai, tehát
brit oktatásügy nézőpontjából tekintenek a problémákra,
általánosabb kérdéseket is megfogalmaznak. Az Oktatds és
oktatdselmélet kapcsolatának exponálása mellett a szerzők

érzékeltetik, hogy hogyan fordult az oktatáselmélet az el
vont ftlozofálástól a tanári gyakorlat felé.

Célok, értékek, ideológidk
A 90-es évek oktatási vitái - a 20. század végének tudo
mányközpontú szemléletét tükrözve vissza - elsősorban a
tudományos és technikai képzés dominanciája körül fo
rognak, miközben a tudománynak emár-már vallásos kul
tuszával szemben ("a tudomány korszakunk teológiája")
egyre több gondolkodó válik ahagyományos értékek meg
őrzésének szószólójává. A kilencvenes évek oktatásügyét

- közvetve, de egyértelműen - az ipar és kereskedelem
szemléletmódja uralja. A mérhető teljesítmények előtétbe

állítása azonban eltereli a figyelmet az olyan nem mérhető

értékekről , mint pl. az erkölcsi vagy esztétikai érzék, tár
sadalmi tájékozódó képesség.
A nyelvi értelemben világossá tett fogalmak - figyelmez

tetnek a szerzők - eltérő jelentést nyernek a politikai és
ideológiai viták közegében. A felsőbb osztályok képviselői

például az örökölt javak és kiváltságok védelmében érvel
nek a magániskolák mellett, s ugyanezért részesítik előny

ben a versenyszellemet az együtt tanulók kooperációjával
szemben, illetve a minőség védeImét a képzési lehetőségek
kiszélesítésével szemben. Abaloldalon viszont hajlamosak
túlértékelni az öröm, a részvétel, az egyenlőség elvét a
minőségi követelményekkel szemben [equality contra
quality]. Az egymással szembenálló ideológiák képviselői,

noha ugyanazokat a szavakat használják - mint pl. stan
dard, minőség - másról beszélnek.

A kultúra és tananyag viszonya
Az erről szóló viták különösen az úgynevezett nemzeti
tantervek elfogadtatása idején erősödnek fel. Akik ugyanis
a tananyag tartalmáról döntenek, azok egyben arról is
döntenek, hogy az adott társadalom egészében felhalmo
zódott értékek és gyakorlati készségek közül melyek kerül
jenek intézményesített formában is átadásra. Emellett a
modern társadalmaknak magukta kell vállalniuk az etnikai
kisebbségekhez tartozó gyerekek képzését is. A kérdés az,
hogy ha a nemzeti tanterv a közös kultúra elvére épül,
milyen mértékben kaphat abban helyet avallási vagy etni
kai különoozőségből fakadó oktatás. Egyes radikális néze
tek szerint nem csupán az etnikai kisebbségeknek, de pl. a
munkásosztályhoz tartozó gyerekeknek is saját szubkultú
rájukra épülő oktatásban kellene részesülniük.

Elszámoltathatóság, standardok és ellenőrzés

Az üzleti hatékonyság elvének kiterjesztése az oktatás terü
letére amerikai eszme, s noha a 60-as évektől kezdetr hó
dítani - valójában egyáltalán nem számít új gondolatnak
az Egyesült Államokban (több szerző már a század első

évtizedében gazdasági problémaként kezelte az iskolákat).
Az üzleti élet terminológiája széles körben teret nyert az
angol nyelvű országokban, semegközelítésrnód követőkre

talált alegtöbb fejlett régióban. Apolitikusok úgy vélik, ha
az oktatási rendszer tekintélyes részt kér a közpénzekből
akkor cserébe nyújtania is kell valamit. A kérdés csak az,
hogy a cserébe nyújtott teljesítmény hogyan mérhető. Ma
a megkövetelt standardok elérésének ellenőrzése főként a
diákok vizsgateljesítményének mérésével, tesztek alkalma
zásával történik. E tendszerben a szülők szerepköre is meg
változik. Az 1988-as oktatási törvény nyomán egyre in
kább tetet nyer a piac-metafóra: a szülők "fogyasztók",
akik válogatnak az iskolák között, s hogy választani tudja-
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nak, ismerniük kell az iskolák teljesítményét. A kormány
1991-ben adta ki az iskohlztadshoz kapcsolódó jogosírva
nyokat összegző rendeletet (Parents Charter), amely előír

ja, hogy a jövőben a szülőknek évenként ídsos jelentést
kell kapniuk gyermekeik vizsgateljesítményéről, a nemzeti
tantervhez kapcsolódó resztek eredményeiről, s ezt össze
kell vetni azonos élerkorú gyerekek hasonló teljesírményé
vel. Az okratasi minisztérium pedig közzéteszi az iskolák
orszagos versenytabellajat, s az érvényes rangson, amelyet
különböző teljesítménymutatók alapjan allít össze. Sokan
azonban arra akövetkeztetésre jutortak, hogy az elszamol
tatasnak ez amódszere nem csak túlsagosan leegyszerűsítő,

de egyben félrevezető is: az iskolák nem minősíthetők

ilyenfajta reszteredmények alapjan. A kormany ösztönzé
sére hozz:ílattak a jóval összetettebb elemzési módszerek
kidolgozasahoz (a mutatók közé felvették az iskolai igazo
latlan hianyzas mértékét, az évismétlők aranyat, sazt, hogy
hova kerülnek a diákok a végzést követően).
A módszereket finomíthatók ugyan, de kezd egyre nyil

vanvalóbba válni az a felismerés, hogy az oktatas jóval
összetettebb rendszer, mint az üzleti élet, a kereskedelem
vilaga, s ez utóbbiból kölcsönzött fogalmak nem képesek
megragadni a működés minden fontos tényezőjét, a sze
replők motívumait.
Míg az üzleti életből merített ellenőrzési eljarasok akime
nő teljesítménynek [output] bizonyos mutatókkal történő

mérésén alapulnak, addig az okratasban hagyomanyokkal
bíró mas felügyeleri módszerek [inspection] inkabb a be
menő teljesítmény minőségére, sa kívanatosnak ítélt tevé
kenységek előírasara összpontosítanak. Ma semmiféle érv
nem szól az ellen - állítják a szerzők -, hogy e két eljarast
valamilyen módon kombinálva alkalmazzák.

A tuddsszint mérése és a vizsgák
Az oktatas soran megszerzett ismeretek ellenőrzésének sza
mos funkciója lehet (diagnózis, visszajelzés, a tudasszint
bizonyírvannyal igazolasa, szelekció stb.). Alapvető kü
lönbséget jelent azonban, hogy a cél pl. a tanari munka
orientálasa, a tantervek tökéleresítése (szakmai funkció),
vagy az oktatasi rendszer hatékonyabb iranyítasa, s a vizs
gák révén az iskolák ill. a tanarok teljesítményének mérése
(irányírasi vagy büroktatikus funkció). Az írasos vizsgák az
ismeretek ellenőrzésének csupan egyik módszerér jelentik,
a szülők, a politikusok és a munkaadók azonban erősen

túlértékelik jelentőségét, s főként objektivitasát. Az olyan
alapvetően szelektív funkciójú összegző vizsgáknak, mint
az angol A level, a francia Baccalauréat és a némer Abitur 
magas presztízst biztosít az a tény, hogy feljogosítanak a
felsőoktatasba lépésre, de nem adnak hű képet az egyes
tanulók tényleges tudasaról. Avizsgacentrikusság hat ma
gának a tantervnek a kialakítasara is, s az osztályteremben
folyó munka - aközvetlen és folyamatos ismeretellenőrzés

helyett - ugyancsak a versenyvizsgákra készülés felé toló-

dik el. Ráadasul az írasos versenyvizsgák - mivel nem al
kalmasak a megszerzett ismeretek teljes körű feltétképezé
sére - teret engednek aszerencse érvényesülésének is. Emi
att ott, ahol az amerikai iskolarendszerben elterjedt "fele
lerválasztasos teszteket" és az angol hagyomanyokhoz kö
zelebb álló esszé típusú vizsgát kombinálva alkalmazzák,
gyakona tanácsolják avizsgázóknak : ,,a helyes válasz meg
jelölésekor találgass, az esszékérdésnél pedig blöffölj! "

Nevelés, iskoldztis és pedagógid
A korszakunkat jellemző alapvető ellenrmondasok közé
tartozik, hogy miközben a szakemberek az oktatas eman
cipációjáról beszélnek, a valóságban az iskolák működése

nyomasztóan korlátozó jellegű. A tanarokkal szemben tá
masztott igények egyre növekednek, miközben a tanari
haralom és tekintély egyre inkabb megkérdőjeleződik. A
társadalom jóval többet vár az iskolától annál, hogy csak
oktassa a fiatalokat. Nem csak az intellektus, az erkölcs és
a tarsas viselkedés terén történő fejlesztést bízzák az iskolá
ra, de tőlük várják a tarsadalomban érvényes szokasok és
attitűdök kialakítasát is. Ez akkor okoz problémát, amikor
a szocializaciós igények és apedagógiai ideálok konfJiktus
ba kerülnek. Miközben például az oktatas deklarált célki
tűzése a személyes autonómia kialakítasa, a leendő mun
káltatók e1varják, hogy az iskolából kikerülő fiatal munka
sokat az utasítasok kérdezősködés nélküli követésére ké
szítsék fel. A tanaroknak a 20. század végének problémái
val kell szembenézniük egy olyan intézmény keretei kö
zött, amely szinte minden ízében a múlt szazadhoz kötő

dik. Ahhoz a szazadhoz, amelyben a szocializació jóval
tekintélyelvűbb és korlátozóbb volt, mint amit ma a társa
dalom nyilvanosan elfogadhatónak tart (noha a felszín
alatt e tarsadalom rendületlenül tovább őrzi az osztály
szemléletet és a tekintély idnti feltétlen tiszteletét).

Az utolsó harom esszé (Az oktatdsi reform nyelvezete, Poli
tika és oktatds, oktatdspolitika, A tovdbbtanulds és szakképzés
nyelvezetének megvdltozdsa) az 1988-as oktatasi törvény
kapcsan felszínre került ellentmondasokat elemzi. A szer
zők rámutatnak, hogy a törvény a központi ellenőrzés

szerepének növelésével (vagyis a helyi oktatasi hatóságok
hatalmanak megnyirbálasával) olyan centralista törekvése
ket képvisel, amelyek teljesen ellentétesek a hangoztatott
piac-ideológiával. Amegoldarlanul hagyott kérdések, min
denekelőtt a 16-19 éves korosztály tovább nem tanuló
tagjainak képzése, illetve a rendszer tartópillérét jelentő

minősítés (Il level) részreformoknak nevezert toldozgatas
sal történő módosítasa csupan új keretek közé tereli a
meglévő feszültségeket, miközben persze tovább szaporítja
a magyarázatra szotuló fogalmak szamár.
A brit oktatási rendszer irant érdeklődő, eredeti szövege

ket olvasók - esetleg fordítók - szamára tendkivül hasznos
segédeszközt kínál a kötet, hiszen mas forrasokbóllegfel-
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jebb csak tötedékesen lelhetők fel ezek az információk
(amelyekből egyébként a bőséges kereszthivatkozások révén
kirajwlódik a rendszer egészének néhány sajátos vonása is).
A szótárban dominálnak az 1988-as reformhoz valami

lyen száJon kapcsolódó fogalmak, s igen tekintélyes részt
foglalnak el a különféle kormányelőterjesztésekről, ad-hoc
bizottságokról, a számtalan, felügyeleti jogkört gyakorló
testiiletről szóló, példásan lényegre törő magyarázatok. Ez
utóbbira szokták alapvetően elismerésként - és pestiesen
szólva - azt mondani: "nagyon angol". Ez azt is jelenti,
hogy szinte minden fogalom a brit oktatásügy történeti
vagy aktuális kontextusában kerül kifejtésre. Másrészt eb
ből adódik, hogy a köznyelvben már ismertnek, vagy a

nyelvi egyértelmúsége miatt magyarázatra nem swtulónak
ítélt kifejezések kommentár nélkül szerepelnek aszótárban
(pl. sixth-form).
Mulatságos - és egyben tanulságos - elgondolni, hogyan

festene egy hasonló magyar nyelvű összeállítás. Fogalmi
dzsungelről ugyan idehaza még korai lenne beszélni, de
előrelépést jelentene, ha legalább a szakemberek között
konszenzus jönne létre biwnyos fogalmak használatát ille
tocn, s kiilönösen a középfokot követő képzés kérdéseiről

angol szótár nélkül is lehetne eszmét cserélni.
(Denis Lawton és Peter Gordon: Dictionary ofEducation.
London, Hodder & Stoughton, 1993.)

t. é.
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