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Könyvjelző
Bologna „Hungaricum” 

Az utóbbi években az újságokból, a rádióból és a tele-
vízió ból sűrűn hallottunk olyan kifejezéseket, mint „bol-
ognai folyamat”, többciklusú képzés, kreditrendszer alkal-
mazása. Vita van bőven az oktatási reformról. A magyar 
felsőoktatás a most bevezetésre kerülő reformok előtt 
duális szerkezetű volt. A különböző szintű képzések nem 
épültek egymásra, az egyetemi szintű tanulmányoknak 
nem volt előfeltétele a főiskolai szintű végzettség meg-
szerzése. E rendszerben a diáknak már 17-18 évesen el 
kellett döntenie, mit és milyen formában kíván tanulni, 
sem a szakok, sem a képzési szintek között nem volt biz-
tosítva a zökkenőmentes átjárás. Az új képzési szerkezet 
által elvileg biztosítható a tanulmányi pályák, a képzési 
ciklusok egymáshoz és a munka világához való kapcso-
lódása, növelhető a hallgatói mobilitás. Ez a képzési 
szerkezet alkalmas nagyszámú hallgatóság színvonalas 
képzésére, ugyanakkor változatos tanulmányi lehetősé-
geket biztosít a legmagasabb végzettséget megszerezni 
kívánó, kiváló teljesítményt nyújtó diákok számára. A fo-
kozatok megszerzése többféle módon lehetséges, szin-
tenként akár más-más intézményben, esetleg országban. 
A magyar Bologna-folyamat azonban csak mérsékelten 
realizálja ezeket a potenciális előnyöket – erről olvasha-
tunk a prof. Barakonyi Károly által szerkesztett Bologna 
„Hungaricum” – Diagnózis és terápia című könyvben. 

A kötet a Bologna-folyamat és a magyar felsőoktatás 
lényegi kérdéseiről, súlyos problémáiról szól. Barakonyi 
Károlyon kívül Schwarz Kitti (2.), Szabó Tibor (3.) egy-
egy fejezetet, Marton Melinda egy részfejezetet jegyez. 
A kötetet Mészáros Tamás, a Corvinus Egyetem rektora 
lektorálta, és az Új Mandátum Kiadó jelentette meg. 

A Bologna „Hungaricum” – Diagnózis és terápia című 
könyv a bolognai folyamatot, valamint a hazai megva-
lósítás kritikus kérdéseit helyezi középpontba. A mű ol-
vasása kapcsán több kérdés is felmerül. Többek közt, 
hogy ha újra kezdhetnénk, vajon jobban csinálnánk-e? 
Megvalósulnak-e a bolognai nyilatkozat alaptézisei? 
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Összhangba került-e a felsőoktatás kibocsátása a munkapiac szükségleteivel? Megfelel-e 
képzéseink tartalma és minősége a mai kor követelményeinek? Kibontakozott-e a hallga-
tói mobilitás? A kérdésekre adott szerzői válaszok nem éppen szívderítők: jórészt minden 
feltett kérdésre „nem” a válasz.  A 310 oldal terjedelmű kötet 6 fejezetből áll – beszédesek 
már maguk a fejezetcímek: Bologna felülnézetben, Bologna alulnézetben, Bepillantás az 
elefántcsonttoronyba, Az egyetemirányítás bukdácsoló reformja, Terápia, A kritikus fel-
adatok összefoglalása.

Az első fejezet (Bologna felülnézetben) a Bologna-folyamat általános vonatkozásait 
tárgyalja. Rövid áttekintést kapunk a Bologna-folyamat fejlődéséről; a Magyarországon 
kialakuló bolognai folyamat téziseinek teljesüléseiről. A szerző nagy vonalakban áttekinti 
a folyamat fontosabb összefüggéseit. 

A második részben (Bologna alulnézetben) egy sokrétű kutatás tárul az olvasó szeme elé. 
Schwarz Kitti felmérése arra irányult, hogy megtudjuk, a gazdasági felsőoktatás területén 
mennyire értették meg az oktatók, a felsőoktatási vezetők a bolognai folyamat lényegét, 
mit is gon dolnak az oktatás átalakításáról. Erről Barakonyi Károly a 13. oldalon a követke-
zőt írja: „Érzékelhetjük, hogy milyen mértékű diszkrepancia jelenik meg a különböző típusú 
akciók megvalósítása során, mennyire nélkülözi az egész hazai folyamat a rendszerszemlé-
letet, mennyire hiányzik a stratégiai gondolkodás mind ágazati, mind intézményi szinten.” 
A ku tatás ból kiderül az is, hogy a Bologna-folyamatnak mely pontja a legkritikusabb: „Az 
ered mények azonban arra engednek következtetni, hogy a régi megoldások félretétele, a 
szemlélet megváltoztatása a hazai gazdasági felsőoktatás működésének legkritikusabb 
pontja (113.).

A harmadik egység (Bepillantás az elefántcsonttoronyba) a hazai állami egyetemek egyes 
szervezeti magatartási jegyeivel foglalkozik. Szabó Tibor abból indul itt, hogy a magyaror-
szági állami egyetem az egyesület és a hivatal-vállalat sajátos keveréke. Ebben a fejezetben 
az állami egyetemet egyesületként, majd költségvetési szervként is vizsgálja, majd foglalko-
zik a felsőoktatási testületek döntési problémáival is. Következtetése: az állami egyetem egy 
tekintélyelvű, önigazgató szocialista vállalatra hasonlít a leginkább. Az olvasóban könnyen 
megfogalmazódhat, hogy alkalmas-e egyáltalán egy ilyen irányítású felsőoktatási intéz-
mény egy ilyen típusú reform véghezvitelére. Be lehet-e vezetni egy olyan oktatási reformot, 
melyet a felsőoktatási intézmények vezetői, oktatói nem látnak át? 

A negyedik fejezet (Az egyetemirányítás bukdácsoló reformja) bevezeti az olvasót az 
egyetemi kormányzás rejtelmeibe. A vizsgálódás középpontjában több dolog állt. Egyrészt, 
hogy „vajon a magyar felsőoktatás mennyire volt képes a világban érvényesülő trendekhez 
való alkalmazkodás során irányítási rendszerét is hozzáigazítani a felsőoktatás új világának 
következményeihez, másrészt pedig, hogy végrehajtottuk-e azokat az irányítási reformokat, 
amelyeket az elsöprő erejű felsőoktatási trendekhez való alkalmazkodás követelt meg” 
(164. o.). Barakonyi nemcsak felvázolja az e téren megfogalmazott korábbi hazai reform-
elképzeléseket, hanem tárgyalja azok bukásának okait és következményeit is. 

Az ötödik részben (Terápia) már a rendszer újratervezése kerül terítékre. Szóba kerül 
a munkaerő-piaci kapcsolatok fontossága: mihez kezd diplomájával az alapképzésből ki-
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lépő végzett hallgató? Kiderül a részletesebb elemzésből, a „Bologna-folyamatnak” csupán 
formálisan felelnek meg a felsőoktatási intézmények. A tartalmi elemekre nem helyeznek 
hangsúlyt, hiszen sok az elméleti tudás, és csekély a gyakorlati tudás. „Nem kielégítő a 
képességek fejlesztése, hiányzik az európai dimenzió, súlyos csorbát szenved a hallgatói 
mobilitás.” (212.) Felmerül a kérdés, ez valóban így van? Ennyire rosszul működik a rendszer? 
Számomra túl drasztikus ez a fejezet. Véleményem szerint több szinten is vitát generálhat. 
Most végzett az első olyan évfolyam, mely a Bologna-rendszerben tanult. Még nemigen 
lehet egyértelműen megállapítani, hogy mennyire képesek a munka világában megállni a 
helyüket.

A hatodik fejezet (A kritikus feladatok összefoglalása) összegzés. Itt olvashatunk a szük-
ségesnek ítélt feladatokról: többek között az ágazati versenyképességről, a felsőoktatás 
irányítási rendszerének megújításáról, a bolognai lépcsős rendszer újratervezéséről vagy az 
életen át tartó tanulásról. A fejezet elején a szerző leszögezi, hogy a problémák fontosak, és 
egyben változást is igényelnek, de a téma további mélyebb elemzést igényel, ami meghaladja 
e könyv kereteit, ezért csak érintőlegesen tárgyalja azokat.   

Barakonyi Károly a Corvinus Egyetemen tartott könyvbemutatón elmondta, hogy nem 
akadémiai disszertációnak szánta művét, hanem ébresztőt, „lázító” röpiratot szándékozott 
írni. Fel akarta hívni a fi gyelmet a bolognai folyamat súlyos megvalósítási hibáira, a meg-
változtatás, az újragondolás és újratervezés szükségességére.

Az írásmű egyik erénye a kiváló, könnyed stílus, mely a laikus érdeklődők számára is 
teljes mértékben érthetővé teszi ezt a szakkönyvet. A fajsúlyosabb részletkérdéseket a 
Jegyzetek részben tárgyalják a szerzők, kielégítve ezáltal a felsőoktatás-kutató „szakma-
beliek” kíváncsiságát is. Másik pozitívuma: nemcsak elemez és kritizál, de felvázolja a 
megoldandó feladatokat is (terápia), összegezi a legkritikusabb tennivalókat (felsőoktatási 
stratégia, felhasználó orientált minőségértelmezés, a munkavilágában használható isme-
retek, képességek, oktatási paradigmaváltás stb.). A kötet szerzői a magyar felsőoktatás 
„Bologna-rendszerében” meglévő problémákra mutatnak rá. S bár már hazánkban is van 
egy mag, amely ismeri, érti és támogatja a bolognai folyamatot, de az alsóbb szinteken 
óriási az ismerethiány. Ez súlyos gond, mert így a folyamat egészét felülről jött reformként 
élik meg, s ilyenkor az első reakció mindig az ellenállás. 

A Leuveni Nyilatkozat megmutatta, hogy Európa már túl van a mi problémáinkon. A kö-
tetet a könyvbemutató rangos szakmai közönsége, a könyv felkért bírálói pozitívnak és 
egyben hasznosnak értékelték, bízva abban, hogy aktivizálja a jobbítani akarókat.

Dominek Dalma Lilla
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Kisgyermek
Szakmai folyóirat 

A Magyar Pedagógiai Társaság szakmai támogatásával jött létre a Kisgyermek című szak-
mai tudományos országos lap, hogy a születéstől nyolcéves korig terjedően foglalkozzon 
a nevelés és a korszerű tanulási-tanítási felfogás elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Első 
száma 2007 őszén jelent meg. Az évente öt alkalommal megjelenő szakmai folyóirat (www.
akisgyermek.hu) az aktuális információktól a tudományos kutatások bemutatásán át a szak-
mai gyakorlat megvalósítását segítő javaslatokkal, ötletekkel, jó gyakorlatok megvalósítását 
megjelenítő írásokkal, angol nyelvű irodalom, tapasztalatok közzétételével segíti a szakmai 
információáramlást. 

Kisgyermek-könyvek 
Szabadi Ilona, az óvodapedagógia nagyasszonya. 85. születésnapi köszöntés 
Szerkesztette: Tomor Lajosné. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2008

Szabadi Ilona (kutató-fejlesztő, az OM és az OPI munkatársaként több mint 25 évet dol-
gozott) munkássága nagymértékben hozzájárult az óvodapedagógia jelenlegi eredmé-
nyeinek eléréséhez. A kötet tevékenységének fontos állomásait eleveníti fel. Összegyűjti 
a kisgyermeknevelés fontos állomásaiként számon tartott eseményeket, tevékenysé-
geket, és továbbítani kívánja azokat az értékeket, amelyek megőrzése és fejlesztése 
elengedhetetlenül fontos az óvodapedagógia érdekében.

Az alapképzés számára értékes jegyzetek, valamint a pedagógus-tovább képzések 
gazdagítására is felhasználható anyagok találhatók a kötetben. A könyv a Szabadi 
Ilonká val készült interjúval kezdődik, amely életének útvonalát és főbb állomásait mu-
tatja be. Kiemelt helyen szerepel a Magyar Pedagógiai Társaságban végzett 19 éves 
elnökségi munkássága és az ERVI-vizsgálat.

A környezeti nevelés közügy. Szerkesztette: Villányi Györgyné Jutka
Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2009

A környezeti nevelés közügy címmel jelent meg ez az óvodáskorú gyermekek számára 
hiánypótló tanulmánykötet. A fenntarthatóság pedagógiája az ember helyét, szerepét 
a természet, az infoszféra, a szocioszféra és a szociális környezet viszonyrendszerében 
vizsgálja. Középpontba állítja az ember önmagával való harmonikus kapcsolatának fel-
tételrendszerét, a testi-lelki egészséget; az ember és környezetének kölcsönhatását; az 
ember és a természet összhangjának biztosítását elősegítő kultúra közvetítését. Viszony-
lag kevés azoknak a műveknek a száma, amelyek célzott korosztály számára kínálnak 
tudástartalmakat, módszereket, kreatív megoldásokat a pedagógiai kultúra megújításá-
hoz, a fenntartható fejlődés megvalósulását támogató szemléletmód kialakításához.
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A környezettudatos állampolgári magatartás megalapozása az óvodában 
Szerkesztette: Villányi Györgyné Jutka. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, 2009

A KvVM támogatásával készült kézikönyv az Iskolafejlesztési Alapítvány kiadásában 
jelent meg. A kiadvány négy kutatást mutat be, és több terület fejlesztési lehetőségei-
hez ad ajánlásokat a kisgyermeknevelőknek. A kilencéves tevékenység bemutatása azt 
a célt szolgálja, hogy a környezetügy középtávú stratégiájának megfelelően erősítse 
a szemléletformálást, a környezettudatosságot az óvodapedagógiában. A környezet-
tudatos állampolgárrá nevelést minél kisebb korban kell elkezdeni, mivel a gyermek-
korban megfi gyelt, tapasztalt és utánzásos tanulás útján elsajátított környezetkímélő 
és környezetvédő magatartás, szociális érzékenység a személyiségbe beépülve a kör-
nyezettudatos felnőtté válást eredményezheti.

Kisné Polyák Erzsébet: A nélkülözhetetlen művészeti nevelés 
Szerkesztette: Trencsényi László. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2009

Kisné Polyák Erzsébetet igen sokan ismerik. A magyarországi pedagógiai bábjáték 
„Malvinka tündére” ő. Az örök fi atal, alkotó tervekkel teli 93 éves művész. A kötet a 
néphagyományokon alapuló bábpedagógiai módszereinek az összefoglalása. A bevezető 
tanulmány, majd a bábkészítés fortélyainak bemutatása mellett egyszerű, kisgyerme-
kekkel is élményszerűen játszható programok olvashatók a kötetben. Forgatókönyvek, 
előadási vázlatok ezek, de csak másodsorban a néző, sokkal inkább a játszó kisgyermek 
örömére. A gazdagon illusztrált kötetet ajánló bibliográfi a egészíti ki, amely híven tükrözi 
az utóbbi negyedszázad bábjátékos mozgalmának eredményeit.

Egy életmű a mese szolgálatában: Petrolay Margit. Szerkesztette: Tomor Lajosné 
Társszerkesztők: Sikó Dóra és Trencsényi László. OVOKEM Kft., Budapest, 2009

Először Frick Mária, a bajai tanítóképző főiskolai tanára vállalkozott arra, hogy össze-
foglalja azt a tartalmas pályát, refl exióit, munkáit, a róla szóló munkákat, amelyek a 
20. századi magyar irodalmi mese egyik megújítójához Petrolay Margithoz tartoztak. 
A kis példányszámban megjelent belső terjesztésű dokumentum 1995-ös megjelené-
se után két évvel a hosszú életmű lezárult. Petrolay Margit, a meseíró és mesekuta-
tó 1997-ben meghalt. Születésének 100. évfordulóján a Magyar Pedagógiai Társaság 
Kisgyermeknevelési szakosztálya úgy gondolta, hogy alapító tagjára is emlékezvén 
megjelentet egy életrajzi kötetet. Kortörténetet? A mesetudomány fontos darabját? 
Pedagógiai tanulmánykötetet? Mesekönyvet? Összegezve: Petrolay Margit munkásá-
gának legfontosabb darabjait.

Összeállította: Villányi Györgyné

201003.indb   250201003.indb   250 2010.05.24.   10:49:292010.05.24.   10:49:29


