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Antal Irma 

 

Az iskolarendszer ellentmondásai 

a „globális” oktatáspolitika alakulásában 
 
Az oktatási rendszerek változása bizonyos értelemben objektív szükségsze-

rűség, hiszen folyamatosan változik a társadalmi valóság, ennek megfelelően a 
szülői és társadalmi igények, valamint az oktatandó tananyag. Ugyanakkor a 
változások mentén fogalmazódnak meg a leghevesebb kritikák, bírálatok, szü-
letnek meg az egymásnak feszülő viták pszichológusok, pedagógiai gondolko-
dók, pedagógiai irányzatokat képviselők, oktatásért felelős politikusok között, 
az intézményesített közoktatásról, illetve kerülnek felszínre sajátos módon azok 
a jelenségek, melyek a hétköznapi gyakorlati pedagógia valóságát, ellentmondá-
sait tükrözik.  

Ellentmondásos az a tény, hogy bár radikálisan javultak az iskolai körülmé-
nyek, romlott az ifjúság egészségi állapota, az iskola által feltételezetten okozott 
biopszichés ártalma miatt. 

A tömegoktatás kezdetétől, a tankötelezettség általánossá válásával egy idő-
ben megjelentek azok a bírálatok, melyek megkérdőjelezték azt a tényt, hogy 
mennyire és milyen arányban vállalhatja át az állam által működtetett iskola, a 
közoktatás, a nevelés feladatát. Megszülettek azok a reformpedagógiák, ame-
lyek a ma is (igaz kisebb számban vagy alapítványi pénzekből) működő alterna-
tív iskolák alapjait képezik: Montessori-iskola, Waldorf-iskola, Rogers-iskola, 
Freinet-iskola, Meixner-módszer, Step by step-módszer, projektmódszer stb. 
Ezek az iskolák a hagyományos iskolarendszer minden elemét bírálat tárgyává 
tették: a központi tantervet,  az egységes követelményrendszert, a tankönyv 
alapján történő tanulást, az osztályozást, a tanórákra való tagolást, a formális 
fegyelmezést (Németh 1998).  

Az alternatív iskolák elutasítják a teljesítményelvű állami oktatási rendszer 
kizárólagosságát, céljuk a gyermeki szükségletek és gyermeki kíváncsiság elő-
térbe helyezése, melyek nagymértékben az önirányított tevékenységekre épül-
nek, kerülik az „egyoldalú intellektualizmust”. Deklarált elveik szerint a gyer-
meknek választási joga van a tanulási formák között, tantárgyak helyett művelt-
ségi struktúrákban, projektekben gondolkodnak, gazdag taneszköz-készletet 
bocsátanak a gyermekek tanulási tevékenységére, az értékelés személyes, ta-
nácsadás jellegű, általában nincsenek osztályok, az órakeret és tanterv rugalmas. 
Egyértelmű, hogy az individuum fejlesztése a cél, a közösségi neveléssel szem-
ben. 
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 Az alternatív iskolák tehát sok mindent elutasítanak abból, amit a hagyo-
mányos állami oktatás képvisel: a közösségi nevelést, a formális követelmények 
állítását. Kétségtelen pozitív hatásuk a túlzottan merev, tekintélyelvű iskolai 
rend felszámolására. Alapelveik közül néhány átkerült az állami iskola eszköztá-
rába (szöveges értékelés, műveltségi terület). Ám a hagyományos iskolák szá-
mos pozitívumot is tartalmaznak a szocializáció szempontjából, ha az iskola 
megfelelően működik. 

Következésképpen az alternatív mozgalmak elképzelései szerint végzett ok-
tatás nem felel meg a közoktatás két alapvető és általános céljának: sohasem 
válhat tömegoktatássá, és az iskolai tanulás nem képez átmenetet az otthoni és 
a későbbi társadalmi élet között, inkább a kívülmaradásra, az exkluzivitásra ké-
szít fel. 

Lényegi különbséget jelent még az is, hogy az állami iskolák mellett megje-
lent alternatív/magán- és/vagy egyházi iskoláknak – az államival szemben – 
módjuk nyílik a válogatásra, ezért a tanulóközösségük általában egyenletesen, jó 
anyagi háttérrel rendelkezik, ami a társadalmi rétegződés szerinti oktatást, a 
gettosodást segíti, ugyanakkor növeli a kontraszelekciót, az iskolai egyenlőtlen-
ségeket. Emellett hozzájutnak kiegészítő anyagi forrásokhoz, adományok, tan-
díjak révén, és valódi hatékonyságukról igen nehéz képet formálni, hiszen a 
tudósítások is csak az önkényes állami iskola vs. a szabadságot képviselő alter-
natív törekvések ideológiáján alapszanak, tárgyszerű adatokkal ritkán találko-
zunk.  

Az iskolarendszer másik fontos kérdése a tanítandó tananyag kapcsán me-
rül fel, melyet az iskolakritikák és az alternatív törekvések gyakran bírálnak. Mit 
és mennyit tanítson az iskola?  

Az a kérdés, hogy mi a célravezetőbb: a napi boldoguláshoz szükséges is-
meretanyag közvetítése vagy a tartós, tudományos ismertek átadása?  

Giesecke német oktatásszociológus képviselte álláspont (Zrinszky 1992) 
szerint az iskola csak kizárólag a gyermekek értelmi, racionális fejlesztésével kell 
foglalkozzon, mert egy demokratikus államban a szülő, a család feladata az ér-
tékközvetítés. Ha érzelmeket kelt egy tanár, az már manipulációnak minősül. 
Ennek az elképzelésnek az a hibája, hogy az ember sematikus képével dolgozik, 
hiszen a tanár a személyiségével, nem nevelő célzatú tevékenységével is nevel. 

Csapó (2002) a modern iskola ellentmondásai között sorolja, hogy a tanulás 
„elidegenített feltételek között folyik”, a tanulók tudása nem a hétköznapi ta-
pasztalásból van. Méltatja azokat a törekvéseket, melyek ennek helyreállítására 
törekszenek, de ugyanakkor kiemeli, hogy a tanult ismeretek többsége nem sa-
játítható el spontán tanulással. Ezért találták ki az iskolát, a szervezett oktatást, 
mert csak így juthatnak el az ismeretek a tömegekhez. Természetesen lehetséges, 
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helyes a tananyagot és annak részeit a tanulók életéhez, egyéni tapasztalataihoz 
közelíteni. De minden tanulónak más és más tapasztalata van, tehát szükséges a 
szervezett oktatásban bizonyos fokú uniformizáció, ezáltal válik lehetségessé a 
különböző háttérrel rendelkező gyermekek esélyteremtése, hogy olyan dolgok-
ról is tanuljanak, amiről korábban nem tudtak. Különösen igaz ez a hátrányos 
helyzetűek esetében. Egyrészt, ha az iskola kizárólag a gyermek spontán érdek-
lődésére épít, akkor a jó vagy rossz családi feltételek átörökítését segíti elő. 
Másrészt így kapcsolódhat hozzá az egyén az egyetemes tudáshoz. 

Az iskolakritikák között szerepel a túlzott lexikális tudás elsajátítása. Tetsze-
tősen hangzik, hogy a gyermekeket arra kell megtanítani, hol keressék, ha vala-
milyen információra szükségük van. Csakhogy az információt rendszerezni, 
integrálni, értékelni és minősíteni kell. Nem a véletlennek tulajdonítható a felvi-
lágosodás francia enciklopédistáinak munkája. Az ismeretek válogatásában fon-
tos szerepet játszik az aktuális kultúra, a közmegegyezés, de nem csak erre van 
szükség, hiszen az ember ma már mesterséges körülmények között él. Naiv 
illúzió lenne a természetesség visszaállítása, és az iskola hatékony formáinak 
lemondása zsákutcába vezetne (Csapó 2002). A kérdés, amely a mindenkori 
hatalmi-politikai elit kezében van ez: naprakész tudás vagy tartós, tudományos 
ismeretek átadása? 

 A polgári demokrácia lényegéhez tartozik a közoktatás, amelynek célja, 
hogy az egyetemes tudáshoz vezető utat mutassa meg, elősegítse, hogy a felnö-
vő generációk megértsék a természeti és társadalomi jelenségeket. A „gyakorlati 
ismeretekre” való tanítás a történelemben mindig a tömegeknek a kultúrából, a 
politikából való kirekesztésének politikailag helyes megnevezése volt, és ez 
most sincs másképpen.   

A tanulók túlterhelése is gyakran témája az iskolára vonatkozó bírálatok-
nak. Nagy Mária (2003) a közelmúltban hetedikes és kilencedikes tanulókkal 
végzett felmérése a tanulók munkaterhelését vizsgálta. A felmérés az iskolán 
kívüli elfoglaltságot, az otthoni tanulást, pihenését és iskolai teljesítményét ku-
tatta. A teljesítmények nem az iskolai felkészültséggel, hanem az iskolán kívüli 
elfoglaltságok mennyiségével függött össze. Paradox módon jobb tanulók vol-
tak azok, akiknek több különórájuk volt. A kutatás eredményei a nemzetközileg 
igazolt összefüggést igazolták, azt, hogy az állami oktatás okozta terhelést min-
denáron csökkenteni akaró oktatáspolitika alapvetően homogenizáló, felzár-
kóztató céljaival szemben, ma jóval inkább a polarizációt mélyíti. 

A felvetett problémakörön belül szólni kell az iskolai rendszer átalakulásai 
során fokozódott társadalmi egyenlőtlenségekről. Számos magyar szociológus-
kutató hívta fel a figyelmet, hogy folyamatosan nő az egyenlőtlenség, csökken a 
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társadalmi integráció. A polarizálódó társadalmi szerkezet hatásai és következ-
ményei érvényesülnek az oktatási rendszerben (Gazsó–Laki 2004).  

A fejlett országok iskolarendszerében is tapasztalható jelenség az elit okta-
tás különválása az állami oktatáson belül és kívül. Egyre inkább elkülönülnek a 
gazdagok és szegények. Az iskolakörzetek homogenizálódnak, megindul a 
gettosodás, hasonló okokból nő az etnikai szegregáció is. 

A „multikulturalitás” kifejezése mögött gyakran igen jelentős anyagi okok-
kal összefüggő szocializációs különbségek rejlenek, amelyek az együttoktatást 
irreális elvárássá teszik. Az állami iskola így egyre inkább szegényiskolává válik, 
amely a gyermekmegőrzés szerepét igyekszik ellátni, míg a középosztály és a 
társadalom tehetősebb, befolyásos rétegei azokat az elitképző intézményeket, 
ill. a magán- és egyházi iskolákat preferálják, amelyek több támogatási forrással 
rendelkeznek. A közfeladat-ellátásért ezek az iskolák állami támogatást is kap-
nak, mégsem tartják önmagukra nézve kötelezőnek az állami szabályozásokat – 
lásd hátrányos helyzetű gyermekek integrálása, etnikai megkülönböztetés tilal-
ma.  

A valódi pluralizmus az általános iskola újrafelfedezését igényelné.  
 

Összegzés 
 

Az iskolarendszer intézményi válsága, ellentmondásai három szinten mu-
tatkoznak: az állami, az intézményi és a személyes szinten.  

A közoktatási rendszer egészében az utóbbi évtizedekben mind erősebbé 
váló decentralizációs folyamatok – bár pozitív hatással is bírtak – felerősítették 
a szegregációt. Ehhez a negatív fejleményhez hozzájárul a XXI. század eleji 
gazdasági válság is.  

Az intézményi szintű ellentmondások abból a dilemmából adódnak, mely-
ben nem egyértelmű, kivel/mivel szemben van ún. „elszámolási kötelezettsége” 
az adott intézménynek: a fenntartó állammal/önkormányzattal, vagy azzal a 
szűkebb „fogyasztói körrel” szemben, amelyet az iskola szolgál. Problematikus 
ugyanakkor ennek a „fogyasztói körnek” az identitása: gyermek vagy szülő, va-
lamennyi szülő vagy csak egy szülőcsoport. 

A személyi szinten kimutatható válságnak ugyancsak összetett a forrásvidé-
ke. Egyrészt kérdésessé válik az egyén számára fontos és releváns ismeretanyag, 
másrészt az eltömegesedés eredményeként nem állítható fel egy következetesen 
érvényesíthető, egységes követelményrendszer. A tanulók csak egy létező nor-
mán tudják mérni saját képességüket, ha ez hiányzik, nincs nyitva számukra a 
fejlődés perspektívája. Ha csak önmagához, a tanuló saját fejlődési üteméhez 
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kapcsolódik az értékelés, ez könnyen ahhoz vezethet, hogy torzul az énképe, 
önnön tudásának értékelése.  

A közoktatás válságkomplexumának kihívására adott válaszként is értel-
mezhető az Európai Unió oktatáspolitikájában a mind erősebb körvonalakat 
kapó élethosszig tartó tanulás koncepciója.  
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