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fogadásról megmaradt szendvicsek; egy szüle-
tésnapi torta maradványai; valakinek a házi 
süteménye; és a soha ki nem fogyó cukorkástál. 
Mikor a Kaliforniai Egyetemen az irodai dol-
gozókat kérdezték a kutatók, Davis, az egyik 
válaszadó „ételszentélyeknek” nevezte ezeket a 
közös készleteket.

Néha túl sok minden halmozódik fel ezek-
ben az „élelmiszerraktárakban”, és ez a bárki 
által használt munkahelyi h_tQk esetében még 
veszélyes is lehet. Egy felmérésben a több mint 
2100 teljes munkaidQben dolgozó közül szin-
te mindenki használhatta a h_tQszekrényeket. 
Mikor a tisztaságról kérdezték Qket, pontosan 
40%-uknak nem volt tudomása arról, hogy ta-
karították-e a h_tQt, vagy úgy tudta, hogy csak 
ritkán, illetve egyáltalán nem. Nem túl kelle-
mes munkatársunk ottfelejtett, nyálkás állagú-
vá vált bébirépakonzervje mellett keresgélni 
a h_tQben, de az igazi veszélyforrás a Listeria 
monocytogenes baktérium. Ellentétben más 
kórokozókkal, mint például az E. coli baktéri-
ummal, a listeria nagyon jól érzi magát 4 Celsius 
fokon, mely a h_tQszekrények ideális hQmérsék-, mely a h_tQszekrények ideális hQmérsék-
lete. Még Bill Marlernek, az ország legkiválóbb 
fogyasztóvédelmi jogászának seattle-i ügyvédi 
irodájában is lejárt szavatosságú ételek, rothadó 
saláták és régóta otthagyott felvágottak kerül-
tek elQ nemrégiben a h_tQbQl. „Hát ez kínos 
– mondta nekem. – Olyan, mint egy biztosítási 
ügynök, akinek nincs biztosítása.”

Az egészségügyi kockázatokon túl, a számító-
gép elQtt elköltött ebéd megfoszt bennünket attól, 
hogy irodánkat az együttm_ködés, a megújulás 
és a társasági együttlét helyének érezzük. Nehéz 
ezt az érzést táplálni, amikor a dolgozók külön 
kanalazzák joghurtjukat a képernyQ monokróm 
kék fényét bámulva. Brian Wansink, a Cornell 
Egyetem Élelmiszer- és Márkalaboratóriumának 
professzora és igazgatója kiemeli, hogy az „író-
asztali ebéd” már nem tudható be többé a szor-
galom jelének sem; manapság aki a számítógép 
elQtt ebédel, többnyire a Facebookot nézegeti. 
Wansink és más kutatók t_zoltóállomások szá-
zadosait és alezredeseit vizsgálták egy amerikai 
nagyvárosban. JelentQs pozitív összefüggéseket 
találtak a munkahelyi teljesítmény, illetve a kö-
zös étkezés és fQzés között. Azok a t_zoltóállo-

mások, ahol a t_zoltók együtt ettek, alkalmazot-
taik együttm_ködQbb magatartásáról számoltak 
be: jobban végezték munkájukat.

„A munkahelyünkön is elégedettebbnek érez-
zük magunkat, ha együtt eszünk kollégáinkkal 
– mondta Wansink. – Jobban szeretjük nemcsak 
munkánkat, de a körülöttünk dolgozókat is.”

Egy kis statisztika:

55% az egyedül elfogyasztott ebédek száma 
Amerikában, szemben az egyedül elfogyasztott 
vacsorák 32%-ával. 

Délután 2-tQl 4-ig tart a munkahelyeken a 
napi nassolási csúcsidQszak az NPD Group pi-
ackutató cég szerint.

5,1 millió becslések szerint az ételautomaták 
száma az Egyesült Államokban – 96%-kal több, 
mint 1995 elQtt.

Malia Wollan rendszeresen publikál a The 
Times hasábjain, és a magazin Tip (How to…) 
rovatának cikkírója.

(The New York Times Magazine)

Diane Ravitch

MitQl jó egy iskola? 
Egy közoktatási reformkísérlet Amerikából

Dale Russakoff: Az ösztönzQ: Ki felel 
Amerika iskoláiért? (The Prize: Who’s in 
Charge of America’s Schools), (Houghton 
Mifflin Harcourt kiadó, 2015, 246 oldal) 

és 
Kristina Rizga: A nagy küldetés: Egy iskola 

története : a szakértQk kudarca – a tanulók 
és a tanárok diadala (Mission High: One 

School, How Experts Tried to Fail It, and the 
Students and Teachers Who Made It Triumph), 
(Nation Books kiadó, 2015, 320 oldal) cím_ 

könyveinek recenziója

Az utóbbi években az amerikai közoktatást ár-
talmas gondolatokkal és elhibázott politikai in-
tézkedésekkel próbálták szétzúzni. Országunk 
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vezetQi, akiknek legtöbbje elit egyetemekrQl ke-
rült ki, és akiktQl többet várnánk el, az oktatás-
ügyet szabványteszteken elérhetQ pontszámokká 
alacsonyították. Bár a diákoknak természetesen 
jó teszteredményeket kell elérniük, hogy beke-
rüljenek az egyetemekre, kevés olyan jobb nev_ 
egyetem van, mely tudásukat és képességeiket 
kizárólag e megbízhatatlan mérce szerint mé-
ri. Éppen ezért teljességgel érthetetlen, hogy a 
közoktatás felelQsei miért a teszteredményekben 
látják az oktatói-nevelQi munka célját.

Az egyedül üdvözítQ szabványtesztek kor-
szaka G. W. Bush 2001-es „Nem hagyunk 
hátra gyermeket” (No Child Left Behind) 
törvényjavaslatának elfogadásával kezdQdött 
az iskolákban. A törvény elQírta, hogy min-
den egyes gyerek minden iskolában egysé-
gesített olvasás- és matematika-felmérésen 
vegyen részt harmadik osztálytól nyolcadi-
kig, és 2014-ig bezárólag „megfelelQ szintet” 
(„proficiency”) érjen el. Ez kivétel nélkül 
mindenkire vonatkozott. Azoktól a gyerekek-
tQl is elvárták a „szint” teljesítését, akik nem 
tudtak angolul olvasni, illetve értelmi fogya-
tékosak voltak. Valamennyi állam maga ha-
tározhatta meg a „megfelelQ szint” mértékét.

Egyre súlyosabb következményeket helyeztek 
kilátásba arra az esetre, ha a teszteredmények 
nem mutattak évenként javulást. Ha egy iskola 
lemaradt az elsQ évben, különórákról kellett 
gondoskodnia. A második évben köteles volt fel-
ajánlani a diákjainak, hogy választhatnak másik 
iskolát. Ha öt év elteltével még mindig nem vol-
tak jelei annak, hogy sikerül 100%-ra teljesíteni a 
szintet, az iskolához oktatási biztost rendeltek ki, 
esetleg alapítványi iskola lett belQle, átvehette az 
állam vagy bezárták. Valójában nem volt rá bizo-
nyíték, hogy e megtorló intézkedések bármelyike 
is jobb iskolákhoz vagy magasabb pontszámok-
hoz vezetett volna, de ez nem számított.

Fenyegetett helyzetükben az iskolák minden 
erejükkel azon voltak, hogy a gyerekeket felké-
szítsék a komoly próbatételt jelentQ tesztekre. 
Néhány helyen, mint például Atlantában, és El 
Paso-ban a tanárok, igazgatók és tanfelügyelQk 
csaltak és megváltoztatták a pontozást, hogy 
megmentsék munkahelyüket és iskolájukat. Az 
iskolák országszerte több idQt és pénzt fordítot-

tak a vizsgázókat felkészítQ anyagokra, és csök-
kentették a m_vészeti és természettudományos 
tárgyakra, a történelemre, a testnevelésre, sQt 
még a pihenésre szánt idQt is. Néhány államban, 
így New Yorkban és Illinois-ban a lejjebb vitt 
követelményszinttel játszották ki a tesztek alsó 
ponthatárát, hogy kimutatható legyen a fejlQdés.

Miután Bush távozott hivatalából, és Barack 
Obama lépett a helyébe, a tesztelési rögeszme 
még nagyobb méreteket öltött. A Kongresszus öt-
milliárd dollár gazdaságélénkítQ forrást biztosított 
Arne Duncan oktatásügyi miniszternek az oktatási 
reformok támogatására. Duncan 2009-ben elindí-
tott egy tervezetet „A csúcsra törjünk” (Race to the 
Top) néven, ígéretet téve, hogy az amerikai diákok 
a nemzetközi összehasonlító táblázatok „csúcsára 
fognak törni”, ha követik politikáját.

Az államoknak el kellett fogadniuk Duncan 
stratégiáját, hogy alkalmasak legyenek pályá-
zati úton részesedni ebbQl a pénzbQl egy nyo-
masztó gazdasági helyzet idején. Növelniük 
kellett a magánkézben levQ alapítványi is-
kolák számát az adott államban; bele kel-
lett egyezniük a „felsQoktatásra és életpályára 
készítQ irányvonal” alkalmazásába (mely az 
alaptantárgyak akkor még kidolgozatlan közös 
sztenderdjeit jelentette). Ezen felül abba is 
bele kellett egyezniük, hogy a tanárok értéke-
lése tanítványaik javuló vagy romló tesztered-
ményei alapján történjen; hogy az alacsony 
pontszámot elérQ iskolákat „feljavíthatják” az 
igazgató menesztésével, a tanári kar részleges 
vagy teljes leépítésével, illetve más hasonlóan 
drasztikus intézkedéssel.

A szabványtesztek azonnal nagyobb jelentQ-
ségre tettek szert, mint valaha. Némely állam 
már óvodáskorban bevezette a teszteket, hogy 
felkészítse a gyerekeket az iskolai felmérQkre. Az 
államok közt élénk verseny zajlott; mindenkinek 
még több pénzre volt szüksége. Negyvenhat ál-
lam és a szövetségi fQváros módosított törvénye-
in, hogy részesedhessenek „A csúcsra törjünk” 
pénzalapjaiból; mindössze tizennyolc állam és a 
szövetségi fQváros nyerte meg a pénzt.

Duncan jóváhagyta a „Nem hagyunk hátra 
gyermeket” törvény alapelvét, miszerint a 
szabványosított tesztek jelentik a diákok 
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teljesítményének legjobb mércéjét, de 
szomorúan tapasztalta, hogy mind az ötven 
államnak megvolt a maga saját követelmény- és 
felmérési rendszere. Így üdvözölte azt a lépést, 
amikor különbözQ washingtoni székhely_ 
csoportok (a Kormányzók Nemzeti Szövetsége 
[the National Governors Association], az 
Achieve amerikai diploma-projekt, a pártat-
lan és non-profit Iskolai Állami TanfelügyelQk 
Tanácsa [the Council of Chief State School 
Officers], továbbá a Bill és Melinda Gates alapí-
totta társaság, a Student Achievement Partners) 
elkezdtek dolgozni egy egységes értékelési 
programon. A szövetségi törvény tiltja, hogy 
bármely szövetségi tisztviselQ meghatározza 
vagy befolyásolja a tantervet vagy a képzést, 
és Duncan élesen el is különítette a Common 
Core-törzsanyag nyílt támogatását és „A csúcsra 
törünk” finanszírozását. Mindenesetre kiutalt 
360 millió dollárt két tesztkészítQ szakembe-
rekbQl álló alkalmi bizottság számára, hogy új 
teszteket készítsenek az alaptantárgyak közös 
sztenderdjeinek állami mérésére.

Ahogy ez megtörtént, a Bill és Melinda 
Gates alapítványa legalább 200 millió dol-
lárt költött a törzsanyagot jelentQ sztenderdek 
megírására és szétosztására. Dollármilliókat 
adott továbbá ösztönzQként a sztenderd-prog-
ram támogatásához szinte valamennyi hazai 
oktatási szervezetnek, többek között két nagy 
tanári szakszervezetnek, jobb- és baloldali 
szakértQi csoportoknak, egyesületeknek. A 
sztenderd-program szószólói azt állították, 
hogy versenyképessé fogják tenni Amerikát 
világviszonylatban, és megszüntetik egyrészt a 
fehér és az ázsiai, másrészt az afroamerikai és 
a latin-amerikai diákok teszteredményei közti 
óriási különbségeket.

Pk nem tudták, hogy ez igaz, mert épp 
csak elkészültek a sztenderdtesztek, és sohasem 
próbálták ki Qket, viszont szolgálatkészen 
közvetítették az üzenetet a tömegtájékoztató 
eszközök és a nyilvánosság felé. Hamarosan 
nagy ellenállás alakult ki mind az alaptantárgyak 
közös sztenderdjei, mind a tesztírással szemben, 
fQként amiatt, hogy a nyilvánosság megfelelQ 
tájékoztatása és bevonása, illetve konzultáció 
nélkül lett rákényszerítve az iskolákra.

Rövid idQ múlva a pedagógusok ki sem lát-
szottak a munkából, annyi feladatot testáltak 
rájuk az állami és szövetségi kormányok. Az 
óvodapedagógusok arra panaszkodtak, hogy az 
alaptantárgyak közös sztenderdjei túl elvontak 
kisgyermekek számára, és hogy a játék és a 
szocializáció rovására mennek. Az óvodások-
kal szemben az lett az elvárás, hogy tanulja-
nak meg olvasni; szakértQk szerint mindegy, 
mikor kezdik el a gyerekek az olvasást, lehet 
azt négy-, öt-, hat- vagy akár hétévesen is. Az 
ötévesektQl azt is elvárták, hogy elsajátítsák a 
nagybet_vel írás és a központozás szabályait, 
bár sokan közülük csak ekkor kezdik tanulni a 
helyes ceruzafogást. 

A sztenderdek felesleges vitát váltottak ki 
amiatt, hogy elQre megszabták a tanulók szá-
mára az irodalmi és az „informatív” szövegek 
olvasásával töltendQ idQ százalékos arányát. 
Negyedik osztályban a gyerekek a tanítási idQ 
50%-át kötelesek irodalmi és 50%-át „tájékoz-
tató jelleg_” szövegek olvasásával tölteni. A 
tizenkettedik évfolyamra a diákok olvasmánya-
inak csak 30%-a állhat irodalmi szövegekbQl, a 
visszamaradó 70%-ot tájékoztató jelleg_ szöve-
geknek kell kitenniük. Ismereteim szerint nincs 
a világon még egy állami vezetés, amely elQírná 
a tanároknak, hogy feladott olvasmányaikat mi-
lyen arányban tegye ki a szépirodalom, illetve a 
tényirodalom.

Független kutatók állítása szerint a sztender-
dek két évfolyammal haladták meg azon diákok 
teljesítQképességét, akiknek készült. Nem sok 
erQfeszítés történt a sztenderdtesztek elQzetes 
kipróbálása ügyében, hogy kiderüljön, m_kö-
dik-e valódi oktatási helyzetben valódi gyere-
kekkel, és hogy vajon nem fogja-e aránytalanul 
érinteni azoknak a tanulóknak az eredményeit, 
aki már amúgy is az utolsók között vannak. A 
teszteket nevetségesen magas alsó ponthatárral 
tervezték, és a diákok túlnyomó többsége egyik 
államban sem tudta teljesíteni a tesztkészítQk 
által elvárt „megfelelQ” szintet.

New York államban 220 000 diák tagadta 
meg az állami tesztek megírását 2015-ben. Ezt 
a jelenséget távolmaradásnak hívják. A hat-
vannégy városi körzetet képviselQ Nagyvárosi 
Iskolák Tanácsa (Council of Great City 
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Schools) által végzett felmérésbQl kiderült, 
hogy egy diák óvodáskora elQttQl középiskolás 
éveinek végéig átlagosan 112 szabványteszten 
megy át, melynek nagy részét a szövetségi 
kormány rendeli el. Az alaptantárgyak új online 
tesztjei arra kötelezik a gyerekeket, hogy 
harmadiktól nyolcadik osztályig kéthetenként 
akár tizenöt-húsz órát is töltsenek tesztírással, 
hogy olvasási és matematikai képességeiket 
mérhessék. Az országos közvélemény-kutatási 
adatok azt mutatják, hogy a szülQk többsége 
túl soknak tartja az iskolában íratott tesztek 
mennyiségét.

Válaszul az így megfogalmazott szülQi el-
lenállásra, az Obama-kormány 2009. októ-
ber végén bejelentette, hogy lépéseket tesz a 
sztenderdtesztek okozta terhek csökkentésé-
re. Duncan oktatásügyi miniszter nyilatkozatot 
adott ki, mely szerint a tesztírás túl sokat vesz el 
a tanítási idQbQl, és „szükségtelen stresszforrást 
jelent diáknak és pedagógusnak egyaránt”. Az 
ún. „Testing Action Plan” cselekvési terv egyet-
len kézzelfogható javaslata az volt, hogy az 
államok és körzetek nem szánhatnak többet 
tesztíratásra az oktatási idQ 2%-ánál. Mivel a 
legtöbb iskolában évente 180 tanítási nap van, 
naponta legalább hat tanórával, ez a határ hu-
szonegy tesztírással tölthetQ órának felel meg. 
Azaz a két százalék „határérték” csupán az 
eddig fennálló állapotokat szentesítette, miköz-
ben azt a benyomást keltette, hogy a kormány 
ténylegesen változást akar. A kormány terve-
zetében semmilyen jel nem utalt arra, hogy az 
államok felhagyhatnának azzal a hibás gyakor-
lattal, hogy a tanárokat diákjaik teszteredményei 
alapján minQsítsék.

December elején a Kongresszus elfogadott 
és Obama aláírt egy új szövetségi törvényt, 
mely Bush „Nem hagyunk hátra gyermeket” 
programjának a helyébe lépett. Ez a „Minden 
diáknak sikerülni fog” törvény („Every Student 
Will Succeed”, ESSA), mely más szavakkal 
mondja ugyanazt, mint az elQzQ (érthetetlen, 
hogy a Kongresszus miért érzi annak szüksé-
gét, hogy képtelenségekre utaljon a törvények 
nevével). Az új törvény a „Nem hagyunk hátra 
gyermeket” programhoz hasonlóan elQírja a di-
ákok évenkénti mérését, harmadiktól nyolcadik 

osztályig olvasásból és matematikából, viszont 
ennek felelQsségét átruházza az államokra. A 
„Minden diáknak sikerülni fog” megtiltja a jövQ 
oktatási minisztereinek, hogy beleavatkozzanak 
az államok döntéseibe, és korlátozza a kormány 
szerepét az oktatásban. Eltörölte továbbá a fel-
sQbb szintrQl kiszabott büntetéseket a gyenge 
eredményeket elérQ iskolák és tanárok esetében, 
az egyes államokra bízva ennek eldöntését. 
Nem adták fel azonban azt az alapvetQ meggyQ-
zQdésüket, mi szerint a szabványtesztek és az 
elszámoltathatóság az egyedül üdvözítQ mód az 
oktatás színvonalának emelésére.

Az oktatásban jelenleg zajló reformok leg-
jobb metaforája Dr. Seuss gyerekkönyve, a 
Margó, a teknQs (Yertle the Turtle). Margó, a 
vezérteknQs arra kényszerítette az összes többi 
teknQst, hogy álljanak fel egy jó magas halom-
ba, hogy annak a tetejérQl megszemlélhesse a 
királyságát. LegfelülrQl nézve, ahol Margó ült, 
minden nagyszer_nek és csodálatosnak t_nt. 
Azok viszont, akik legalulra szorultak, nem 
tapasztaltak mást, csak fájdalmat és csalódott-
ságot. Mikor a halom összedQlt, Margó visz-
szakerült a valóság talajára, és elnyerte méltó 
büntetését. Valószín_leg ez lesz a sorsa azoknak 
a politikusoknak, közgazdászoknak és az üzle-
ti élet vezetQ szereplQinek, akik elhatározták, 
hogy távolból fogják megreformálni az oktatást 
a szakmabeliek megkérdezése nélkül.

Megjelent továbbá két kiváló új könyv – Dale 
Russakoff Az ösztönzQ (The Prize) és Kristina 
Rizga A nagy küldetés (Mission High) cím_ 
könyve –, melyek alul-, illetve felülnézetbQl 
láttatják az olvasóval a problémákat. Véletlen 
egybeesés, hogy mindkét szerzQ négy évig ré-
szese volt azoknak a történéseknek, amelyekrQl 
beszámolnak; különbözQ, de nem ellentétes 
tanulságokat sz_rtek le.

Dale Rusakoff m_ve annak a tervnek a 
lebilincselQ története, mely Newark polgármes-Newark polgármes-
terének, Cory Bookernek és New Jersey újonnan 
megválasztott kormányzójának, Chris Christie-
nek a fejében fogant meg, hogy Newarkot az 
oktatási reformok nemzeti modelljévé emelje. 
Ebben a remélt csodás átváltozásban központi 
szerepet játszott az a 100 millió dollár, amit 
Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója adomá-
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nyozott, kiegészítve még további 100 millióval, 
amit mások adományoztak, akik részt akartak 
venni a nagy kísérletben.

Dale Russakoff, aki sok éven át a The 
Washington Post politikai tudósítója volt, ritka 
éleslátással ír egy igen bonyolult történetrQl, 
melyben alapvetQen minden a politikáról szól – 
newarki politika, New Jersey-i politika, azok a 
politikai fogások, melyek segítségével hatalmas 
összegeket sajtolhatunk ki vastag pénztárcájú 
adományozókból, a gazdag fehér emberek po-
litikája, mely változásokat kényszerít egy bizal-
matlan afroamerikai közösségre. Ez nem jelenti 
azt, hogy Russakoff elhanyagolná az oktatás 
szemszögét, hanem hogy történetének fókuszá-
ba azokat a küzdelmeket állítja, amik egyrészt 
az 1 milliárd dolláros newarki költségvetés (az 
„ösztönzQ”) fölötti irányítás megszerzéséért, 
másrészt az önjelölt reformerek, mint Cory 
Booker és a newarki emberek között zajlottak, 
akik szerettek volna némi beleszólást gyerme-
keik sorsának alakulásába.

Newark New Jersey legnagyobb városa, de 
egyben az egyik legszegényebb is. Lakossága 
lecsökkent az 1960-as évek zavargásai után 
[mely az elszegényedett és magukat jogfosztott-
nak érzQ feketék elégedetlensége miatt tört ki], 
és fehér többség_bQl fekete többség_vé vált. 
Mint Russakoff könyvébQl kiderül, az állami 
iskolákba beiratkozottak aránya rohamosan 
csökkent. 1967-ben közel 77 000 diák volt; 
jelenleg körülbelül 30 000, és további 13 000 
fQ jár alapítványi iskolákba. A családok több 
mint 70%-a egyszülQs; a gyerekek 42%-a él a 
szegénységi küszöb alatt; a gyermekes családok 
éves átlagjövedelme kevesebb, mint 30 000 
dollár [ez az országos átlag fele]. A newarki ál-
lami iskolák rendkívül rossz teszteredményeiket 
és érettségi átlagokat mutattak, és az óriási évi 
ráfordítások ellenére általában az oktatás csQd-
jének minQsültek.

Newarknak volt egy nagy vonzóereje az újí-
tók számára. Iskolái 1995 óta állami irányítás 
alatt álltak. A kormányzó teljes ellenQrzése alatt 
tartotta a körzetet, annak költségvetését és veze-
tését. A körzet a gyenge tanulmányi teljesítmény 
és a mindent átszövQ korrupció miatt került az 
állam kezelésébe. Tizenöt évvel késQbb azonban 

az állami irányításnak sem sikerült jobb ered-
ményeket felmutatnia, mint a korábbi fenntar-
tóknak. Cory Booker, aki 2006 óta volt Newark 
polgármestere, gyökeres változásokat szeretett 
volna az iskolarendszerben, és mindent elölrQl 
akart kezdeni. 

Booker a New Jersey állambeli Harrington 
Park szinte csak fehérek lakta külvárosában 
nQtt fel, és a Yale, a Stanford és az Oxfordi 
Egyetemeken végezte tanulmányait. Gyakori 
vendége volt országos televíziós show-m_so-
roknak, és könnyedén mozgott a gazdagok, 
befolyásosok és közszereplQk világában. 
Russakoff beszámol könyvében egy alkalomról, 
amikor 2009-ben Booker egy éjszaka végigko-
csikázott Christie-vel – a már megválasztott, 
de még hivatalba nem lépett kormányzóval 
– Newark utcáin, és megegyeztek egy terv 
létrehozásában, amely a newarki állami isko-
lák gyökeres megváltoztatását célozta meg. A 
Christie-nek küldött bizalmas tervezetben az 
szerepelt, hogy Newarkot a nemzet „alapít-
ványi iskola”-fQvárosává teszik, és figyelmen 
kívül hagyják a szolgálati idQ szerinti elQlép-
tetés és a véglegesített kinevezés rendszerét, 
kívülrQl hoznak új tanárokat és igazgatókat, 
valamint bonyolult adat- és elszámoltathatósági 
rendszereket építenek ki.

2010 júliusában Booker részt vett egy 
zártkör_ rendezvényen az Idaho állambeli Sun 
Valley üdülQhelyen, ahol mesebelien gazdag 
alapkezelQ menedzserek és csúcstechnológiás 
vállalkozók között forgolódott. Itt találkozott 
Mark Zuckerberggel. Booker tudta, hogy a 
vállalkozó kedv_ filantrópok egy „bizonyítási 
pontot” keresnek, azaz egy olyan várost, ahol 
üzleti jelleg_ iskolai reformjaik sikerét be-
mutathatják. MeggyQzte Zuckerberget, hogy 
Newark ez a város. Booker szentül hitte, hogy 
a színvonalas oktatás minden gyereket elindít 
majd a szegénységbQl kivezetQ úton, és arról is 
meg volt gyQzQdve, hogy Newark állami iskolá-
iban lehetetlenség ezt végrehajtani a bürokrácia, 
valamint a szolgálati idQ szerinti elQléptetés 
és a véglegesített kinevezés rendszere miatt. 
Ezért volt szüksége pénzre, hogy a várost egy 
teljes mértékben alapítványi iskolákkal m_ködQ 
körzetté alakítsa, ahol nincsenek szakszerve-
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zetek, és ahol a hasonszQr_ újítók nyugodtan 
kísérletezgethetnek reformjaikkal, mint például 
a tanárok teszteredmények alapján való megíté-
lésével, az indokolás nélküli elbocsátásokkal, és 
a tetszés szerinti emberek felvételével.

Még abban az évben Zuckerberg, Booker 
és Christie dörgQ tapsvihar közepette jelen-
tették be a 100 millió dollár adományt Oprah 
Winfrey [népszer_] talkshow m_sorában. 
Amikor Winfrey arról kérdezte Zuckerberget, 
hogy miért éppen Newarkot választotta, így 
válaszolt: „Hiszek ezekben a fiúkban… Egy 
hatalmas, százmillió dolláros támogatást aján-
lunk fel, hogy Booker polgármester és Christie 
kormányzó uraknak rendelkezésre álljanak azok 
az eszközök, amivel Newarkot… az oktatás is-
kolapéldájává teszik az egész ország számára.”

Mint Russakoff rámutat, „modern korunkban 
még senkinek sem sikerült megvalósítani azokat 
a célokat, amiket Booker, Christie és Zuckerberg 
t_ztek ki maguk elé Newarkban – azaz, hogy 
egy hanyatló nagyvárosi iskolai körzetet min-
den szempontból kiváló eredményeket felmu-
tató hellyé változtassanak”. Más reformerekhez 
hasonlóan Booker is Qszintén hitt abban, hogy 
pontosan tudja, mit hogyan kell csinálni, és 
hogy Zuckerberg pénzével ezt sikerül is majd 
bebizonyítania. Míg azonban Booker rocksztár-
polgármesterként tündökölt a médiában, gyakori 
adománygy_jtQ körútjairól hazatérve növekvQ 
költségvetési hiánnyal és egyre inkább elharapó-
dzó erQszakos b_nözéssel találta szemben magát.

Az emberek körében – érthetQ módon – erQs 
ellenérzés alakult ki Booker ellen, aki a helyiek 
szerint túl sok idQt töltött híres és gazdag fehér 
szövetségeseivel. A nagy Booker-ellenlábas Ras 
Baraka volt, Ami Baraka (LeRoi Jones, 1934–
2014) költQ és drámaíró fia. Ras, a Központi 
Középiskola (Central High School) tanára és 
igazgatója, egy ún. „fekete” egyetemre járt, nem 
pedig a Borostyánliga (Ivy League) valamelyik 
elit intézményébe.

Az iskola egyik tanóráján, melyen a szerzQ is 
jelen volt, egy fiatal angoltanár felírt egy szót a 
táblára, és kérte a diákokat, hogy írják le, „ami 
csak eszükbe jut róla ”. Amikor a „remény” szót 
írta fel a táblára, Russakoff megjegyzett néhá-
nyat a válaszok közül: 

A tizennégy éves Tyler felolvasta versét az 
osztálynak:

Reméljük, hogy élni fogunk,
Hogy megérjük, hogy gyerekeink legyenek, 
Reméljük, hogy minden nap hazaérünk,
Reméljük, hogy nem minket fognak legköze-

lebb lefújni könnygáz-spray-vel…
Reméljük, hogy nem fogunk beragadni 

Newark mocsarába
Én remélek, te remélsz, mi mindannyian 

remélünk.

Egy Mark nev_ fiú ezt írta: „Anyám reméli, 
hogy nem fognak megverni az utcán. Én azt 
remélem, hogy rám talál a remény”.

Khalif: „Remélem, legalább kétszer annyi 
ideig fogok még élni, mint amennyi most va-
gyok.”

Nick: „Az, hogy Newarkban élek, arra taní-
tott meg, hogy reméljem, épségben hazaérek.”

Tariq: „Remény – ebbQl is nagyon kevés van 
nekünk.”

Miután Booker és Christie elfogadták 
Zuckerberg adományát, elkezdtek megfelelQ 
alapokat és egy tanügyi fQfelügyelQt keresni, 
aki osztotta a „reformról” szóló elképzelése-
iket. Közel egy évükbe telt, mire megtalálták 
Cami Andersont, akinek megvolt az összes 
megfelelQ képesítése. Bár fehérbQr_ volt és 
szQke, maga is multikulturális hátter_ volt; 
élettársa afroamerikai volt, ahogy gyermeke 
is; dolgozott a Teach for America („Taníts 
Amerikáért”) [hátrányos helyzet_ közösségeket 
támogató nonprofit] szervezetnél; továbbá ígé-
retes tehetség volt a Joel Klein rektor irányítása 
alatt álló pedagógiatudományi tanszéken a New 
York Városi Egyetemen. Bookerre és Christie-
re mély benyomást tett kemény határozottsága, 
mely tulajdonságra igencsak szüksége volt az 
elQtte álló feladat ellátásához.

Russakoff leírja Anderson küzdelmeit: ho-
gyan próbálta kézbe venni az iskolai körzet 
ügyeit, és hogyan próbált olyan reformokat 
bevezetni, amelyek a kívülállóknak tetszettek, a 
helyieknek azonban nem. A helybéliek a fehér-
bQr_ adományozók emberének tekintették, így 
Anderson soha nem tudta megnyerni a bizalmu-
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kat. Egy olyan városban, ahol mélyszegénység 
van, évi közel 300 000 dollárt keresett, és mun-
kájához méregdrága tanácsadókat vett igénybe. 
Newarknak volt egy teljesen m_ködésképtelen 
iskolaszéke; az üléseken állandóan támadták 
Andersont, aki egy idQ múlva ezért már nem is 
vett részt azokon.

Christie meggyQzte a demokrata törvény-
hozást, hogy szigorítsák a véglegesítést, de ne 
változtassanak a szolgálati idQ szerinti elQlép-
tetés szabályain. Anderson azt könyvelhette el 
legfontosabb eredményének, hogy a tárgyaláso-
kon megegyezett a tanárokkal egy új szerzQdés 
ügyében, mely teljesítmény szerinti bérezést 
és egy újfajta tanári értékelési rendszert foglalt 
magába, valamint 31 millió dollár munkabér 
visszamenQleges kifizetését.

Anderson kinevezésének legnehezebb idQsza-
ka akkor jött el, amikor újra akarta szervezni az 
iskolarendszert, mely eltörölte volna a körzetes 
iskolákat, és a diákokat a körzet különbözQ 
iskoláiba helyezték volna át. A lakosok köré-
ben a tetQfokra hágtak az indulatok, amikor 
gyermekeik távoli iskolákba kerültek az utca 
másik oldalán levQ helyett. Egy ötgyerekes apa, 
aki megszokta, hogy gyermekeit minden nap 
gyalog viszi el az iskolába, tombolt a dühtQl, 
amikor gyermekeit három különbözQ tankerület 
öt különbözQ iskolájába osztották be.

A történetnek az lett a vége, hogy Cory 
Bookert beválasztották az Egyesült Államok 
Szenátusába; Chris Christie indult a 2016-
os elnökválasztási kampányon. Ras Barakát 
polgármesterré választották, miután fQként 
Cami Anderson vitatott reformjait használta 
fel kampánycélokra, Anderson pedig lemon-
dott. Jelenleg alapítványi iskolából van több 
Newarkban. A reformerek egyike sem törQdött 
a gyerekek többségével, akik nem alapítványi 
iskolákba járnak, és az alapítványi iskolák közül 
sem mindegyik sikeres.

Mark Weber, maga is tapasztalt tanár, és a 
Rutgers Egyetem PhD-hallgatója azzal a kri-
tikával illette Russakoff könyvét, hogy hamis 
képet nyújt a newarki iskolák valóságos helyze-newarki iskolák valóságos helyze-
térQl. Weber vitatja a szerzQ azon állítását, hogy 
a newarki állami iskolarendszer a „túltervezett 
költségvetéstQl szenved”; továbbá bebizonyítja, 

hogy az alapítványi iskolák több pénzt költe-
nek igazgatásra és szervezésre, mint az állami 
iskolák. Weber nem ért egyet Russakoffnak 
azzal a nézetével sem, hogy az alapítványi 
iskolákban több a segítQ személyzet, mint az 
állami iskolákban. Nem tudja azonban elvitatni 
a szerzQnek azt a felismerését, hogy a newarki 
alapítványi iskolákba másféle, kiváltságosabb 
diákokat vesznek fel, mint a másik típusba, s így 
értelmét veszti a kétféle intézmény tesztekkel 
való összehasonlítása.

Mark Zuckerberg volt az egyetlen, aki va-
lószín_leg tanult az esetbQl, látván, hogyan 
emésztik fel 100 millió dollárját a tanács-
adók, munkadíjak és az új alapítványi isko-
lák. A newarki kísérlet nem vált igazodási 
ponttá vagy országosan másolható modellé. 
Zuckerberg minden bizonnyal lesz_rte a tanul-
ságokat azzal kapcsolatban, hogy fontos a helyi 
lakosokkal együttm_ködni, és sem Qk, sem 
pedig gyermekeik nem kezelhetQk tárgyakként, 
melyeket a döntéshozók felelQtlenül dobálnak 
ide-oda. Russakoff szerint Zuckerberg és felesé-
ge, Priscilla Chan gyermekgyógyász eltökélték 
magukat, hogy a jövQben emberszeretetüket 
olyan iskolákra fogják összpontosítani, me-
lyek mögött átfogó közösségi alapokon nyugvó 
szociális, egészségügyi és mentálhigiénés szol-
gáltatások vannak a gyerekek számára már az 
óvodát megelQzQ idQszaktól kezdQdQen.

Zuckerberg és Chan sajnos nem tanultak any-
nyit, mint Russakoff hitte. Nemrégiben jelentet-
ték be, hogy Max lányuk születését úgy fogják 
megünnepelni, hogy Facebook-tQkeállományuk 
99%-át (közel 45 milliárd dollárt) felajánlják 
egy újonnan alapított szervezetnek, amely a 
„személyre szabott tanulást” nevezte meg egyik 
célkit_zésének. A pedagógiai szaknyelv világá-
ban a „személyre szabott tanulás” számítógépes 
oktatást jelent, ahol minden gyerek számítógép 
segítségével tanul, amely felismeri a gyermek 
erQsségeit és gyengeségeit, és annak megfele-
lQen reagál. Ez voltaképpen személytelen, gé-
pekre épülQ tanítási mód, és az eddigi kutatások 
szerint nincs hasznára a gyerekeknek.

A legértékesebb tapasztalat az élQ tanár-di-
ák kapcsolatból származik, nem pedig számí-
tógép tervezte algoritmusokból, melyek elQre 
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megírt leckéket közvetítenek. Priscilla Channak 
ezt jobban illenék tudnia, tekintve, hogy orvos-
ként dolgozott hátrányos helyzet_ településeken, 
Massachusettsben pedig a jónev_ Quincy High 
School nev_ középiskolába járt. Talán sikerül 
meggyQznie férjét, hogy inkább a Russakoff által 
megfogalmazott célokat támogassák. 

Kristina Rizga újságíró a Mother Jones 
független amerikai folyóirat oktatásügyi 
tudósítója, ami nemrégiben tért vissza a laphoz. 
Miután éveken át írt az oktatásról, úgy döntött, 
hogy életközelbQl szeretné huzamosabb idQn ke- szeretné huzamosabb idQn ke-
resztül megtapasztalni egy nehéz helyzetben levQ 
iskola mindennapjait, hogy tapasztalatot gy_jtsön. 
A San Franciscó-i Mission High Schooltól kapott 
engedélyt, hogy megfigyelQ legyen. Itt 950 diák 
van, akik több mint negyven országból származ-
nak. Dél-amerikai, afroamerikai és ázsiai-amerikai 
diákokból áll a többség, 75%-uk szegény sorsú, és 
csaknem 40%-uk nem beszél anyanyelvi szinten 
angolul.

A Mission nem számít „sikeres” iskolának, 
mert gyenge eredménnyel szerepel a teszteken. 
Mikor Rizga 2009-ben elQször belépett kapuján, 
a szabványtesztek alapján egyike volt az ország 
legrosszabbul teljesítQ iskoláinak. És mégis, a 
teszteredmények ellenére végzQseinek 84%-a 
került be a felsQoktatásba, továbbá más mutatói 
is pozitívak voltak.

A Rizga által figyelemmel kísért hat diák egyi-
ke, egy Maria nev_ salvadori bevándorló meg-
kérdezte tQle: „Hogyan lehetséges az, hogy az én 
iskolám ilyen rossznak számít, miközben jók az 
eredményeim?” Maria úgy érkezett a Missionba, 
hogy nem tudott angolul. Mindössze egy év 
ott-tartózkodás után, ugyanazokat a központi 
teszteket kellett megírnia, mint a többi diáknak.

Mire a tizenegyedik évfolyamba ért, már hosz-
szú dolgozatokat írt olyan bonyolult témákról, 
mint az iraki háború és a faji elkülönítés meg-
szüntetése. Szinte megszállottjává vált annak, 
hogy Q legyen a legjobb érvelQ az osztályban… 
2012 márciusában Maria tanáraival együtt már 
azt ünnepelte, hogy öt helyre is sikeresen pályá-
zott, köztük a davisi Kaliforniai Egyetemre, és 
két rangos ösztöndíjprogramra.

Alacsony pontszámot ért el viszont a törvény 
által elQírt szabványteszteken gyenge angol-
tudása miatt. A Mission High iskolában töltött 
négy éve alatt Kristina Rizga megfigyelhette, 
hogy Maria milyen hatalmas szellemi, szociális 
és érzelmi fejlQdésen ment át. A diáklánynak 
gyakran nem sikerültek a sztenderdtesztek, me-
lyek nem igazán tükrözték képességeit vagy a 
tehetségét. Közben egyre inkább elsajátította az 
angol nyelvet, míg végül elég magas pontszá-
mot tudott szerezni az egyetemi felvételi vizs-
gákon, hogy bekerülhessen egy színvonalasabb 
felsQoktatási intézménybe.

Rizga könyvében fejezeteket szentel azoknak 
a diákoknak, akikkel szoros kapcsolatba került, 
és akik Mariához hasonlóan szinte kivirultak 
elhivatott tanárokkal való kapcsolataiknak 
köszönhetQen. Szintén fejezetek szólnak olyan 
tanárokról, akik óriási lelkesedéssel áldozták 
idejüket diákjaikra. A Bookerhez, Christihez és 
Andersonhoz hasonló reformerekkel szemben 
ezek a tanárok megértették, hogy a hátrányos 
helyzet_ diákok elérésének titka az emberi vi-
szonylatokban rejlik.

Newarkkal összevetve, a Mission jó példája 
az alulról jövQ kezdeményezéseknek, ahol a 
tanárok együtt dolgoznak, és a diákok javát 
szolgáló változások hátterében állnak. A Mission 
High igazgatója, Eric Guthertz huszonnyolc 
évnyi tapasztalattal rendelkezik a nagyvárosi 
iskolák terén. Arra biztatja kollégáit, hogy ne 
„a tesztre készítsenek fel”, hanem használjanak 
gazdagabb tantervet, gyakorlatias projekteket, 
terepmunkát, m_vészeti és zenei órákat, fakul-
tatív kurzusokat és diákklubokat. Tekintettel a 
diákok sokszín_ségre, Guthertz hisz az ilyen-
fajta klubok, iskola utáni programok és tanórán 
kívüli tevékenységek értékében, amennyiben 
fontos készségeket fejlesztenek, mint például 
más kultúrákból érkezQk elfogadását. És mégis, 
a Mission High Schoolról azt állítják, hogy nem 
tartozik a sikeres iskolák közé. Kristina Rizga 
tapasztalatait érdemes közreadni. EgyfelQl fel-
fedezte, hogy „túl sok politikus, nagyhatalmú 
hivatalnok, irányítási és üzleti szakember, köz-
gazdász, és filantróp hajlamokkal megáldott 
ember dönti el, mi a legjobb az iskoláknak”. 
Azaz, a vezetQk közel sem tudnak annyit az is-
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koláról, mint azok a diákok és a tanárok, akiket 
„meg akarnak reformálni”.

Rizga szerint nem igazán célravezetQ, hogy 
szabványtesztek pontszámaival mérjük és se-
gítsük a tanulási folyamatot. Rendszerint csak 
az iskolák demográfiai profiljáról tudnak képet 
adni. Így a jómódú fehérek lakta zöldövezeti 
negyedek iskoláit általában „jó” iskoláknak szo-
kás hívni. „Gyenge iskolaként” tartják viszont 
számon azokat az alacsony pontszámot elérQ in-
tézményeket, amelyekbe olyan gyerekek járnak, 
akik nem angol anyanyelv_ek vagy hátrányos 
helyzet_ek. Az elmúlt évtizedben ilyen iskolák 
százai, ha nem ezrei csukták be kapuikat. Rahm 
Emanuel, Chicago polgármestere egyetlen nap 
alatt ötven iskolát zárt be a szülQk, diákok és 
tanárok tiltakozása ellenére. Rizga így ír errQl:

A minQségi oktatásban számító megannyi 
kulcsfontosságú terület – a kritikus gondol-
kozás, a belsQ motiváció, a terhelhetQség, az 
önállóság, a találékonyság és az összefüggések 
felismerésének képessége – nem egykönnyen 
mérhetQ le statisztikailag és számítógépes algo-
ritmusok útján, de a tanárok felismerhetik ezeket 
józan ítélQképességükre hagyatkozva. Az ameri-
kai iskolák középszer_ségének elsQdleges oka 
az, hogy az üzleti életbQl ismert megszállottság-
gal mutatók szerint akar rangsorolni az egyén 
szellemi fejlQdésének bonyolult világában is.

Kristina Rizga korábban azt gondolta, hogy az 
oktatási reform lényege az, hogy a nehézségekkel 
küszködQ iskolák kipróbált modelleket vagy be-
vált gyakorlatokat vesznek át magas tesztpontszá-
mokat elérQ hasonló intézményektQl vagy olyan 
nemzetektQl, ahol jók a diákok eredményei. Aztán 
„elsQ kézbQl” tapasztalta meg, hogy mennyire 
nem m_ködik, ha kívülrQl húznak rá egy tervezetet 
egy iskolára. Minden iskola „egyedi ökoszisz-
témával” rendelkezik, és minden gyerek külön 
egyéniség a maga sajátos érdeklQdési körével és 
szükségleteivel. Tanácsát megfogadhatta volna 
Booker, Christi, és a többi newarki reformer:

Az oktatási reformok csak akkor vezetnek si-
kerre, ha mind a tanároknak, mind a diákoknak 
nagyobb beleszólásuk lesz, és ha (szabványtesz-

tek helyett) komplex, az adott iskolát jellemzQ 
mutatókat használunk, melyek által mélyebben 
megérthetjük, mit jelent a minQségi oktatás, és 
hogyan hozható létre tartós változás valamennyi 
nehéz helyzetben levQ iskolában.

E két könyv szerzQi azt próbálják bebizonyí-
tani, hogy nem lehet nagyszabású elképzeléseket 
rákényszeríteni az emberekre a beleegyezésük 
nélkül. A pénz és a hatalmi szó nem elégséges esz-
közök az iskolák jobbá tételéhez. Akkor történik 
igazi javulás, ha a diákok, a tanárok, az igazgatók, 
a szülQk és a helyi közösség együtt cselekednek a 
gyerekek érdekében. Még inkább megszívlelendQ 
azonban az alábbi tanulság: az oktatás színvonalá-
nak emelése önmagában nem fog minden gyereket 
„megmenteni” a szegénységtQl és az erQszaktól. 
Társadalmi szinten kellene szégyellni magunkat, 
hogy oly sok gyerek tölti mindennapjait ilyen 
kilátástalan körülmények között.

(The New York Review of Books)

Rebecca Compton

SzülQk határok nélkül

CsökkenQ számú nemzetközi örökbefogadások

2016. április elsején az Egyesült Államok 
Külügyminisztériuma nyilvánosságra hozott 
egy statisztikát azokról az amerikaiakról, akik 
2015-ben külföldrQl fogadtak örökbe gyer-
meket. Ez a szám már tíz éve folyamato-
san hanyatlik, és most elérte az utóbbi 35 
év mélypontját. Az Egyesült Államokban a 
nemzetközi örökbefogadások száma pontosan 
75%-kal csökkent a 2004-es csúcs után – a 
többi nyugati országban is megfigyelhetQ ez a 
tendencia. 2004 óta világviszonylatban felére 
csökkent a nemzetközi örökbefogadások szá-
ma. A számadatok értelmezése mindazonáltal 
még vita tárgya. ElképzelhetQ, hogy kevesebb 
gyerek esetében merül fel a nemzetközi örök-
befogadás szükségessége. Vagy az is lehetséges, 


