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TÜKÖR ÁLTAL...

Az Alapfok és középfok közötti átmenet címú
hltatás keretében okiatáspolitikaijellegú sajtóe
lemzés készült, melynek során három év tavaszi
három hónapját elemeztük: 1993, 1995 és 1997
márciusi, áprilisi és májusi újságszánlait. A hó
napok kiválasztásával a tavaszi beiskolázási idő

szakhoz, a jelentkezések beadásához igazod
tlmk Az országos napilapok közül a nagyobb
példányszúmúakat, a Népszabadságot, a Nép
szavát, a A;[agyar Nemzetet, a Magyar HIrlapot
és az Úi A1agyarországot vontlJk: be. Az ezek
ben közölt oktatásügyi vomtkozású cikkek kö
zül csak a témánk szempontjából fontosnak túnő

témaköröket vizsgáltuk: a tanulók középfokra
történő bejutását, beiskolázását, az intézmények
profilváltó, szerkezeti átalakulással járó változá
sát, a szerkezeti változások tartahni oldalait
(Nemzeti alaptanterv, vizsgarendszer) elemző, s
az egyes tanulói csoportok közli! az elit rétegek
és a hátrányos helyzetüek oktatására vonatkozó
cikkeket. A kiválasztott sajtóanyag mennyisége
és összetétele lehetővé tette, hogy az elemzett
változások tükre legyen. Felmutatja az egyes
években felmerült oktatásügyi viták súlypontja
it, felvonultatja a gyakorta változó szereplőket,

az egyes állá<;pontok ehllozdulásait, s ériékelteti
a változásokat. A vizsgált években születtek
meg a legfontosabb oktatásügyi dokumentumok
(törvények, Nemzeti alaptanterv, Országos Kép
zési Jegyzék), s indult el egy oktatásügyi reform,
modemízációs folyamat. Az egyes témakörökön
belül a cikkeket időrendi sorrendbe állítottuk, s
ezeket összeolvasva vontuk le következtetésein
ket a tartalmi változásokra, hangsúlyeltolódá
soha vonatkozóan.

A beiskolázási tendenciák terén kevés lénye
ges változás figyelhető meg ezen időszak alatt.
Az első évben, 1993-ban megfogalmazott ten
denciák a másik két évben is folytatódtak A be
iskoláz""ls témakörében írt cikkek közös jellem
zője, hogy minden év elején részletes adatokat
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közlőket is találunk köztük - de nnnden évben
csak a fóváros helyzetére vonatkozóan.

l 993-ban Budapesten 24967 nyolcadikos fe
jezte be általános iskolai tanuhllányait, 1274
gyel kevesebben, mint az előző évben, vagyis a
demográfiai hullám csúcsa túlfutott az általános
iskolán. A fóvárosi gimnáziumokban, szakkö
zépiskolákban és szakmunkásképző intézetek
ben összesen több, mint 31000 hely, a szakisk0
lákban üwábbi 1460 hely volt. A többség gim
náziumba szeretne jánn, s a fóvárosban számí
taln lehet az agglomerációból jelentkező gyere
kekre is. Szó van a cikkekben a gyakorló és a
kéttmmyelvü gimnáziumokba irányuló túljelent
kezésről, s az újOlman indult szerkezetváltó is
kolákról is. A Radnóti nyolcosztályos gimnáziu
mába például 1993-ban 34 helyre 600 (!) diák
jelentkezett, s a következő szeptembertől bein
dították a hatosztályos képzést is... Központi
felvételi vizsga sehol sincs, ám a legtöbb iskolá
ban felvételizni kell Régebben a különleges
képzést nyújtó középiskolákba korábban lehetett
jelentkezni, így a diákok időben megtudhatták,
ha nem vették fel őket egy-egy elitnek számító
helyre. Most ez megszünt: egyetlen jelentkezési
lap van, ezen viszont több iskolát is meg lehet
jelöhn. Ezért március tizedikéig közöhli kell a
jelentkezőkkel, sikerült-e a felvételijük, hogy
még legyen idő a második helyen ís próbálkoz
ni. A Fővárosi önkormányzat levélben kérte az
igazgatókat, tartsanak fönn helyeket a ,J11ásodik
körben" jelentkezőknek is (Népszava 1993. ja
nuár 15. p. 7.) - Márciusban már a beiskolázási
tendenciákról is lehet olvasni. Ebben az évben
egyszerre érzékeIllető a demográfiai hullám a
középfokú iskolákban és az expanzió a középis
kolákban. Az l 992/93-as tanév elején 126 ezren
tanultak a fóváros középfokú iskoláiban, 26 %
kal többen, nlint öt évvel korábban. A növeke
dés túmyomó része azonban a vizsgált időszak

első három évére esett. Jelentős átalakulás fi
gyelhető meg a tanulók iskolatípusok szerinti
eloszlásában is: az oktatásban évről évre csök-
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ken a szakImrnkásképző intézetek szerepe, mi
közben egyre többen tanulnak gimnáziumban,
illetve szakiskolában. Az l 992-es tanév az első,

anrikor a gimnazisták száma öt és fél ezerrel
meg is haladja a szakmunkástanulókét. - A spe
ciális szakiskolák népszerűsége új jelenség a fó
városi oktatásban: ezt a formát mint az úgyneve
zett "aktív foglalkoztatáspolitika" egyik eszközét
említi a sajtó. Itt képzik azokat - nagyrészt a
foglalkoztatási alap terhére -, akik gyenge ered
ménnyel végezték el az általános iskolát, s itt
tanulhatnak azok is, akik a középiskola befeje
zése után rögvest munkanélküli pályakezdővé

válnak. 1992 szeptemberében Budapesten 33
speciális szakiskolában 4348-an - jelentős rész
ben lányok - tanultak, egyhannaduk volt érett
ségizett. - A középfokú képzésben részesülők

közel 70 %-a (86000 fiatal) tanult ginmázium
ban, illetve szakközépiskolában. A sajtó 13-mal
több középiskolai intézményről ad lúrt, mint
ami az öt évvel korábbi helyzet volt. Az alapít
ványi iskolák szerepe ugyankkor még nem je
lentős az oktatásban: az iskolák száma alapjáJl
6,6 o/o-ot képviselnek, a tanulólétszámot tekint
ve azonban csak 1,8 %-ban vannak jelen. Fele
kezeti gimnllZÍumokban ugyanakkor a középis
kolások 2,2 %-a tanul. (Népszabadyág 1993.
március 12. p. 3.) - Ai\4agyar Hírlap a közép
iskolai expanzió jelenségével kapcsolatosan fel
hívja a figyelnlet arra, hogy míg korábban a rö
vid idő alatt, akár érettségi nélkül is szakkép
zettséget adó iskolák iráJlt volt nagy a kereset,
ma az a jellemző tendencia, hogya munkaerőpi

ac követelményei a fiatalok számára kedvezőbb

megoldásra szorítják a szülőket is: a hosszabb
képzési időt és az érettségit is magában foglaló
szakképzés előnyt élvez a választásnál. (Magyar
Hírlap 1993 május 4. p. 6.)

1995-ben a demográfiai hulláJ.n levonulása
következtében országszerte, s így a fóvárosban
is jelentősen apadt a középiskolai oktatásban
potenciálisan részt vevő korosztály tagjainak a
száma. Ez a tencl;encia a sZ:1kképző intézménye
ket még hátráJlyosabbml érintette, lúszen a fiata
lok az általános képzést nyújtó ginmáziumokat
részesítették előnyben, de a leginkább válságos
helyzetbe a hároméves szakképzés került. Az
egykor demográfiai csúcsra tervezett fővárosi

szak:oktatási intézményhálózat ma bővelkedikaz
üres ferőhelyekbcn. Ezt a helyzetet valmnelyest
kiegyenlítik az agglomerációból érkező tovább
tanulók, de még így is öt-hatezer szabad férő

hely marad az iskolákban. Az elhelyezkedési ne-

hézségek, a fiatalok növekvő munkanélkülisége
következtében a továbbtanulni kívánó fiatalok
próbálnak minél inkább kivárrú, a hosszabb ide
jű képzést választani, másrészt előnyben részesí
tik a szélesebb alapműveltséget biztosító érett
ségit nyújtó intézményeket. Ennek köszönhető

en évente két-háromezerrel többenjelentkemek
ginmáziumokba, mint ahány férőhely van ezek
ben az iskolákban. Ugyancsak jelentős a túlje
lentkezés a különleges szolgáltatásokat nyújtó és
az új szerkezetű iskolákba. A sz:1kképzésben is
általában azokat az intézményeket preferálják,
mnelyek valamilyen többletet ígémek, például
világbanki- vagy PHARE-progrmnban vesmek
részt. Az érdeklődés középpontjában a szolgálta
tó szektorra (kereskedelem, vendéglátás), a fel
futóban lévő szak:ágakra (hírközlés), vagy a kü
lönleges területekre (biotechnológia, kömyezet
védelem, informatika) képző iskolák állnak.
Ezek és a közgazdasági jellegű intézmények sta
bil elhelyezkedési lehetőséget biztosító Végzett
séget adnak. Válságban leginkább a hároméves,
azon belül is fóleg a kohászati és könnyüipari,
valanúnt az esztergályos szakképzés van, ugyan
is e szakmák ipari háttere, s ezzel egyi.itt a gya
korlati oktatás terepe is megszünt a fóvárosbml.
A szakmunkásképző intémlényekben ezért
drasztikusan, 15 %-kal csökkent a jelentkezések
swna. (Magyar Hírlap: a Munkaügyi Minisz
térílllll melléklete 1995. március 10.)

1997-ben a középiskolai expanzió folytató
dott, a középfokú intézmények hallgatói közül
36231 gimnáziumban, 56374 sz:1kközépiskolá
bml tanult, 21228 szakmllllkás-, 3569 pedig
szakiskolai képzésben vett részt. A középiskolai
expanzió, illetve a szakmunkásképzés visszaszo
rulásáJ.lak okai között ebben az évben fehnertil
az is, hogy egyes, nagyobb felkészültséget
igénylő szakirányok - péld.:'1ul az egészségügyi
és a kereskedelmi - a Szakmlmkás-, illetve a
szakiskolai képzésből az érettségit is adó okta
tásba épültek be. Ezenkívül az okok között sze
repel az iskolák sz:1kmai és gyakorlati hátteré
nek szűkülése, illetve a magánszektor passzivi
tása is.

A szakmulllv'1sképzésben 1996 szeptemberé
ben az 58 fóvárosi szaktmmkásképző intézetben
21228 diák kezdte el az évet. (Összehasonlí
tásul: a hallgatók SWlla 1990-ben még 39167
volt). Előképzettségüket tekintve az általáJlOS is
kolát végzettek swna az évtized elejétől egyre
csökken, miközben a középiskolát végzettek
száma nő. A korábbi évhez hasonlóan a fiatalok
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legnagyobb hányada - 18 %-a - a gépgyártás, a
karbantartás és a szerelőipar szakágazatba tarto
zó sli1kmák valamelyikét tanulta, további 13, il
letve 10 %-uk vendéglátási, illetve kereskedel
mi sli'lkképesítést szerez. A legkisebb érdeklő

dés a vegyipar és az állattenyésztés iránt mutat
kozott (Népszabadság 1997. március 17. p. 33.)

Iskolahálózat, önkormányzatok. Az iskolahá
lózattai, az iskolák számának alakulásával kap
csolatos cikkekben a kezdeti eufóriát felváltot
tak az átszervezési kísérletek, valamint a tájéko
zódás a központi költségvetés részéről: hol lehet
a rendszeren belüli megszoritásokat eredmény
nyel véghezvinni. 1995-re már hálózati feszült
ségek is kezdenek érzékelhetővé válni a rend
szerben.

1993 telén-tavaszán az ebbe a témakörbe tar
tozó hirek (két újságcikk) az általános iskolai
hálózat bővülésével kapcsolatos lilit közölt: a
szeksliírdi polgánnester a szekszárdi önkor
mányzat képviseletében a kö=tesítéssel meg
szüntetett iskolák újraszervezésére országos ösz
szefogást javasolt. Szerinte, ha ismét lesz saját
iskolájuk a kisebb településeknek, az nem csu
pán az iskolabuszok, a gyerekek mindelmapos
utazásainak megszüntetését jelenti - bár ez a
legfontosabb cél -, hanem a falvak elsorvadási
folyamata is megszünik. (Népszava 1993. febm
ár 19 p. 5.) - Ugyanezt a 100 az [~·}vfagyaror

szág és közreadta, némileg más stílusban: "Szól
a kis falvak népe, szívvel és ésszel segíti a vá
ros, segíteni fogja ezt a mozgalnlat az egész or
szág. Mert valódi társadalmi racionalitást tük
röz, és mert ma is könnyezni késztet a kezdemé
nyezés Melét azoImal igazoló szomOlú é=lmi
töltet: a pörbölyi kisiskolások megbocsáthatat
lan tragédiája. Ha... Ha nem kellett volna busz
sli"11 memuük az iskolába... Azt tervezi a szek
szárdi önkomlánYli"1t, hogy az Országgyüléshez
fordul a nommtív támogatás emelése érdeké
ben, hogy kis települések kisiskoláinak működ

tetéséhez is elegendő legyen a 'kvóta'. Ez a
szándék is nagyra becsülendő, de emlékeztet
nünk kell arra, hogy elkülölútett pénzek állnak
rendelkezésre éppen akisiskolák feImtartásának
tlunogatására. S ha a falvak vállalkomak az
elárvult régi iskolaépületek rendbehozatalára,
ha visszanyeri tisztességét, megbecsülését a
helybéli tantestület, nem fog elnmradni a társa
dalnu - ha tetszik: központi - segítség." (Új
Magyarország 1993. febTIkír23. p. 2.)

1995-ben már az iskolahálózat szű.küléséről

érkemek elszórt lúrek. Márciusban például két

hónapig tartó széleskörü vitát zárt le SalgótaIján
város közgyülése. Szülők, pedagógusok, sőt, di
ákok tiltakozása ellenére a testület elhatározta
két okiatási intézmény bezárását, szalonképe
sebben: integráciÓját. (lvfagyar Nemzet 1995.
március 28. p. l.) - Ez ="11 a másik lúrrel füg
gött össze, hogy az ezt megelőző hónapokban a
költségvetésüket kidolgozó önkomlányzatok
százai szembesültek ="11 a télmyel, hogy ha el
akarják kerühu a csődhelyzetet vagy avisszafor
díthatatlan eladósodást, akkor kiadásaikat hOZli1
kell igazítaIuuk bevételeikhez. EImek során töb
bek között azzal kellett számot vetniük, hogy a
közoktatási feladatok ellátását szolgáló központi
állami támogatás inunár nemcsak reálértékben,
hanem - a demográfiai visszaesés miatt - tény
leges összegét tekintve is csökken. 1995-ben
ugyanis a közoktatási kiadásokon belül a helyi
önkormányzati részesedés már magasabb, mint
a központi állami támogatás: a költségvetési ter
vek szerint az ez évre tervezett kiadásoknak a
központi költségvetés csak 48,8 százalékát fede
zi. Ez több önkormányzatot olyan helyzetbe hoz
hat, hogy nem lesz képes közoktatási intézmény
rendszerét változatlan fomlában tovább működ

tetni. - A lehetséges következmények, amelyek
re számítaIu lehet: a városoknak az a döntése,
hogy megszabaduhIak a legdrágábban felmtart
ható középiskoláiktól, kollégiumaiktól és né
hány má~ olyan intézménytől, melyeknél erre
törvényes lehetőségük van. Az intézményekkel
kapcsolatos döntések másik része az óvodákat
és az általános iskolákat érint1Ietik. Ezeket a
feImtaItásukra képtelen önkonnányzatok nem
adhatják át más feImtartónak, de arra módjuk
van, hogy részlegesen leépítsék, összevonják
vagy más módon átszervezzék azokat. - A fal
vakban pedig, ahol az iskolákat a vissmállítás
érdekében megmozduló helyi közösségek csodá
latra méltó áldozatokat hoztak, sok helyen kese
rüen kénytelenek tudomásul vemu, hogy az erőn

felül vállalt kötelezettségnek nem tudnak eleget
temlÍ. Ali"1Z lllilCS elég pénz a visSli"1sze=tt isko
la fmanszíroli1sára. llyenfomlán a demográfiai
csökkenés és az állami költségvetési támogatás
reálértékének további romlása mellett nllilden
képpen egyre több település kényszerül arra,
hogy más településekkel összefogva gondoskod
jon az alsó középfokú oktatás feltételeiről. (Nép
szabadság 1995. április 7. p. 22.)

Április elején a pedagógus érdekképviseleti
szervezetek többször is tiltakoztak az önkor

mányzatok romló anyagi helyzetének következ-
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tében az iskolák tervezett kÖJZetesítése ellen.
Szűcs Miklós, a Művelődési és Közoktatási Mi
nisztérimll (MKM) fóosztályvezetője eIlllek
kapcsful a sajtó számára elmondta: törvény úja
elő az önkomlányzatoknak, hogy 16 éves korig
biztosítaniuk kell a település gyeilllekei számára
az iskoláztatást. Az azonban már szabadon meg
választható, hogy az önkormányzat eIlllek a fela
datának saját iskolájában tesz-e eleget, vagy egy
másik önkOmlán)l7.J1t által t(~lmtartott intézmény
ben biztosít helyet a gyerekeknek. Ezekbe a
döntésekbe a múvelődési tárca nem szól bele. A
tárca felmérése az önkomlányzati iskolák ki
hasmáltságáról azt a célt szolgálja, hogy feltár
ják a közokiatás rejtett tartalékait. Erre Szűcs

Miklós szerint azért van szükség, mert a tárca
szeretné növehli a középfokú végzettséget adó
iskolatípusok számát, s a fehnérés megmutatja,
mely intémlények lelmének alkahnasak az ilyen
jellegú átalakításra. (Népszabadság 1995. ápri
lis 7. p. 22.)

Az említett vizsgálatról a sajtó részletesen be
sZo:'Ímol, több napilap is közli a felmérés eredmé
nyeit. Ezt a vizsgálatot az MKM készítette a
közoktatás állapotáról. A fehnérés szerint a 1:c'l
nulók létszárna jelentősen csökkent, a tanárok
száma viszont növekedett. Több diák tanul bon
tott vagy kis csoportos foglalkozásokban, és je
lentősennőtt akisiskolák szárna. A jelentés sze
rint a közoktatásban belső mlUlkanélküliség
van. Az utolsó létszárncsúcs l 986-ban volt az ál
talállos iskolákban. A következő "gyemlekhul
lál110t" a '90-es évek második felére várják. Az
ál1:c'llános iskolások szárna 1995-re a '86-os
csúcs 75 %-a, s a csúcsévhez képest a tanulólét
szám mára 314164 fóvel csökkent. Ezalatt az
oszt{llytarútók (a nem szakot tmútó első tagoza
tos pecJagógnsok) sZo:'Íma alig változott, csak a
napközis vezetők sZo:'Íma csökkent jelentősebb

mértékben. Öket valószinúleg a felső tagozatos
tanári gárcJa és a '92-cs kötelező órasZo:'Ímcsök
kentésből eredő többlet-álláshely szívta fel.
Enliatt ngymus nuntegy 4300 állás keletkezett
az ország iskoláiban. A SZo:1z fOsnél kisebb isko
lók száma néhál1Y év alatt ezerre nőtt, mui az
összes iskola 26 %-át jelenti, n1Íközben ezekbe
a 1:c'l1mlóknak csak 4,35 %-a járt. A kisiskolák
bm1 egy osztályra ótlagosm1 12,92 tanuló jutott,
núg egy pecJagógusra 8,78 gyerek. A rendszer
egészét jellemző létszárnváltozás, és a több bon
tott csoport nem eredményezte az oktatás nUnő

ségénekjavulósót. Az ehnúlt nyolc év alatt nem
csökkent a lemorzsolódás, s a tmmlók tíz száza-

léka még mindig nem fejezi be az általállOs is
kolát. (Népszava 1995. április 3. p. 12.)

Az iskolahálózat középfokon a sajtó híreiböl
ítélve úgy tünik, átalakulóban van nemcsak
anyagi, hanem demográfiai okokból is. A fóvá
rosban nyolcszázzal kevesebb a hagyományos
négyosztályos ginmázimni férőhely. Sok szülő

attól való félehnében, hogy a négyosztályos gim
náziumok lassan megsZŰIlllek, nyolc- vagy hat
osztályos ginmázimnokat keresett. De a párlikot
a cikkíró szerint semnu sem indokolja. Inába
álltak rá a ginmázimnok arra, hogy a hagyomá
nyos osztályok mellett hat- és' nyolcosztályos
képzéseket indítsanak, továbbra is határozott
túlsúlyt jelentenek a négyosztályos középisko
lák: közel száz ginmázimn indít efféle képzést,
míg hatosztályos 22, nyolcosztályos pedig csu
pán 15 van a fóvárosban. (Magyar Hírlap 1995.
április 27. p. 8.) - Ugyanakkor egyre több kerü
letben derül fény arra, hogy az ott élő 14-18
éves korosztály számára a ginmázimni férőhe

lyek alakulásától fuggetlenül is kevés az iskolai
hely. Különösen így van ez a tíz-tizenöt éve
épült nagy lakótelepek környékén, mnelyek
nagy részében éppen mostanra nőttek fel az első

beköltözők gyennekei. Sok helyen azt a megol
dást választják az illetékesek, hogy az általál10s
iskolák felszabaduló részeit hasmálják a közép
fokú képzésre.

Törvénykezés, szabályozás. A vizsgált idő

szakbém lefutott a szabályozás jelentős része:
megszületett a három törvény, idővel ezek mó
dosításai is, s megszületett a NAT. Az időszak

végére csak néhány kisebb jelentőségll intézke
déssellehet a sajtóbml találkozni.

1993 első hónapjaibml még a törvényterveze
tekrőllehetett olvasni a sajtóbml. Márciusbml az
Érdekegyeztető Tm1ács plenáris ülésén a napi
renden a közoktatási, a szakképzési és a felsőok

tatási törvénytervezetek szerepeltek. A mlUlka
vállalók előtt nem volt világos, minként múkö
dik majd a tízosztályos általál10s iskola és az
egyaránt fennmaradó négy-, hat-, nyolcosztályos
ginmázium, a szakközépiskolai képzés, illetve a
tízosztályos általános iskola és az érettségi után
elvégezhető két-három éves szaknmnkósképzés.
Félehnüket fejezték ki, hogy a kilencedik és a
tizedik osztályban csak a lmnpen rétegek gyere
kei maradnak majd, s elmek társacJahni-politi
kai hatásai kedvezőtlenek lesznek. A konnány
vólaszában kifejtette: ez a szerkezet-átalakítás
nem kötelező jellegií, az egyes önkonnányzatok
szabadon döntik el, alkahnazzák-e az (Ü fom1át,
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amelyre akkor vállalkozhatnak, ha rendelkemek
a megfelelő anyagi feltételekkel. A konnányzat
nem kíván megfelelő pénzügyi fl1lanszírozási
háttér nélkül törvényeket beterjeszteni a parla
mentnek. (Magyar Nemzet 1993. rmírcius6. p. 5.)

A szakképzési törvénytervezetről Benedek
András nyilatkozott. Elmondása szerint a közok
tatási és a szakképzési törvénytervezetnek közös
célja, hogy lefékezze az ifjúság munkába állását.
Ez temlészetesen akkor tisztességes, ha a plusz
két év az első szakma megszerzésén túl mega
jánlja a képesítésváltásra való előképzést is,
mint a munkaerő hatékony foglalkoztatásának
feltételét. Miután az iskoláztatás drága dolog,
magától értetődik, hogy e rugalmas, képzettség
váltást is megalapozó szakképzés fmanszírozá
sához a gazdaságnak, a különféle gazdálkodó
egységeknek is hozzá kell járuhuuk. Emlek fel
tételeit a törvénytervezet pontosan rögzíti. Az el
ső szakma megszerzése ingyenes. A szalanai el
méleti oktatás feltételeit az állam, a gyakorlati
oktatás feltételeit pedig a gazdálkodó szerveze
tek (vállalatok, vállalkozók, kisiparosok, szövet
kezetek) garant'Ílják. A tanulók, iskolák, gazdál
kodási szervezetek jogállását, felelősségét, köte
lességeit a törvény részletesen előírja. Kizárja a
tanulók lelkiismeretlen kihasmálását, s rendezi
a Szakképzési Alaphoz való hozzájárulás módját.
A képzési követehnényrendszer kidolgozásában
pedig ~ a szakmastruktúra ésszerűsítése, a szak
mák számának csökkentése - szerephez jutnak a
szakmai érdekegyeztetés intézményei is. A tör
vénytervezet szerint ezt az államilag elismert
szakmák standard követehllényei és a munka
erőpiac konkrét igényei határozzák meg. (Új
iVfagyar07~~zág 1993. március 25.)

1993 májusában a képviselők megkezdték az
oktat'Ísi törvénycsomag első részének, a közok
tatási törvénytervezetnek a tárgyalását. Mádi
Ferenc múvelődési és közoktatási miniszter be
vezetőjében összefoglalt'!: az iskolarendszer
soksziníí, nyitott és átjárható. A tíz évfolyamos
sá váló ált1lános iskolai rendszer szervesen kap
csolódik a nyolc-, hat- és négy évfolyamos gim
názimnokhoz, illetve a szakközépiskolákhoz és a
szakiskolákhoz. Oktatási intézményeket nem
csak az állam és az önkonnányzat müködtefuet,
hanem az egyházak, a gazdálkodó szervezetek,
az alapítványok, az egyesületek és más jogi és
temlészetes személyek lS. A törvénytervezet ki
mondja, hogy az állatlU és az önkonnán)'7...ati ok
tatási intézmények kötelesek tiszteletben tart:111i
a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világné-

zeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és
nevelésben részesíthessék gyennekeiket. Ezek
az intézmények nem lehetnek elkötelezettek
egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Az
iskolákban gondoskodni kell az alapvető erköl
csi ismeretek elsajátításáról is - szól a tervezet.
A tervezet szerint minden gyennek 16. életévéig
tanköteles. A közoktatás általános követelmény
rendszerét a nemzeti alaptantervben határozzák
meg, s iskolatípusonként kerettatltervek készül
nek. (MagyarHirlap 1993. május 18. p. 3.)

1995-ben a törvény módosítása adott témát a
sajtónak. A Közoktatási törvény módosítása
körül az utóbbi időben felforrósodott a levegő.

Ahogy közeledett a konnány elé terjesztésének
május végi határideje, úgy élesedtek a viták is.
Szüdi János a Népszabadságnak nyilatkozva ki
fejtette a törvénymódosítás néhány fontos pont
ját. A javaslat alapintézményként deklarálja a
nyolcosztályos iskolát és a négyosztályos közép
iskolát. De mivel nem hagyhatja figyelmen kí
vül az iskolaszerkezetben bekövetkezett változá
sokat, azt is lehetővé teszi, hogy ermél kevesebb
vagy több évfolYal.1l.1llal is múködhessenek isko
lák Ha kevesebbel múködik egy iskola, az ön
konnányzatnak más módon kell gondoskodnia
ingyenes alapellátási kötelezettségéről. Ha a
parlatnent elfogadja a módosítási javaslatot, a
jövőben még nehezebb lesz OlyatI egyszerűen is
kolákat megszüntetni, mint ma. Az iskolák szer
kezeti átalakulásával szemben az egyik legfonto
sabb jogi fék a fejlesztési terv beépítése a tör
vénybe. Ez a törvénymódosítási javaslat arra kö
telezi az önkonnányzatokat, hogy intézmények
létesítése, megszüntetése, összevonása előtt ne
csak az érintettekkel egyeztették elképzelései
ket, hanem szakmai véleményt is kérjenek a fó
várostól, illetve az illetékes megyétől. (Népsza
badság 1995. május 25. p. 15.) - A NAT-tal
kapcsolatban 1995-ben arról lehetett olvaslu,
hogy márciusbatlmég az iskolák módosító indít
ványainak elbírálása folyik, de a Nemzeti alap
tanterv mellett helyi ta11terveket is szükséges
készíteni, amelyeket az iskolafermtartóknak kell
elfogadniuk. (Magyar Hirlap 1995. március 20.
p.5J

1997-ben a középiskolai felvételi eljárást
érintő változásokról lehetett a tavaszi hónapok
ban olvasni: jelentősen lerövidül az általános is
kolából továbbtanulók felvételi eljárása - jelen
tette be a közoktatási helyettes állatntitkár. Az
általános iskolából továbbtanulásra jelentkező

diákoknak jogilag először az 1995/96-os tanév-
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ben volt lehetőségük előzetes felvételi eljárást
kémi, bár ezzel a gyakorlattal már korábban szá
mos iskola élt. Hivatalosan november közepétől
december közepéig tartották az előzetes felvételi
eljárásokat, a teljes felvételi procedúra pedig
novembertől májusig tartott. Ez az időszak igen
sok kedvezőtlen tapasztalatot hozott felszínre.
Túl hosszúnak bizonyult, s a negyedik, hatodik
és nyolcadik osztályokban megnehezítette a ta
nitást is. A tárca e= akar változtatni azáltal,
hogy az 1997/98-as tanévben jelentősen megrö
vidíti a felvételi eljárás időszakát. Az előzetes

felvételire csak a tanév második félévében, feb
ruár 9. és 20 között kenilhet majd sor. Március
2-ll. között tart az általános felvételi eljárás,
amelyben az eddigiekhez hasonlóan három isko
lát lehet megpályáztú. (Népszabadság 1997.
március 10. p. 4.)

Kormányzati koncepció. A két kormányzati
ciklust felölelő vizsgálati időszakban előbb az
MDF, később az SZDSZ vezette az oktatásügyi
tárcát, s alakította legerőteljesebben a kormány
zati oktatáspolitikát. Az MSZP és az SZDSZ
közötti konszenzuson alapuló kormánykoncepci
óhoz szükséges egyetértés 1995-ben még nem
született meg, s az MSZP és az SZDSZ közötti
nézetkülönbségek is teret kaptak a sajtóban.
l 997-re ezek eltüntek. A szabályozás történeté
nek sajátos, kényszerííen groteszk vonulata
ugyancsak kirajzolódik a cikkek időrendi olva
&'Í.sából: a szabályozó törvények, majd törvény
módosítások elfogadtatása nyomán az időszak

végére elkészül a koncepció is.
1993-bml a szerkezeti átalakulást védő kor

mányzati vélemény jelent meg a sajtóban: Kál
mán Attila államtitkár szerint a 8+4-es modell
azért sem tartható, mert Európa majd núuden
országábml legalább kilenc évig tart az alapkép
zés. Már Német Miklós kormánya lépéseket tett
az oktatási struktúra megváltoztatására, melyet
az is jelez, hogy ma már az ország 162 iskolájá
ban müködik kilencedik-tizedik osztály. Kál
mán Attila cáfolta, hogy azért fontos a koalíció
nak e törvényelfogadtatása, mert a következő

évben megalakuló új Országgyiílést és kormányt
kész helyzet elé akamák állítani az oktatás kér
désében. (Népszabadság, 1993. május 6. p. 4.)
- A szakképzésben az Új Magyarország újság
írója szerint rendszert kellett váltani ahhoz, hogy
elismerést nyerjen: a foglalkoztatáspolitika
egyik legalapvetőbb eleme a szakképzés, mnit
az alapos általános képzettségre - mindinkább
érettségire - építő, szakmacsoportos oktatást

végző iskoláztatás nyújthat. A konkrétabb speci
alizációt már a munkaerőpiac - időszakonként

változó - igényei határozzák meg. Rugalmasnak
kell lennie tehát a szakképzés rendszerének, kö
vetehnényeiben követnie kell a gazdaság szak
mastruktúrára gyakorolt hatását. Az iskolarend
szem szakképzés a lakosság mintegy háromne
gyed részét érinti. Az intézményrendszer átala
kulása csakfolyamatosan mehet végbe, az évti
zed végéig párhuzamosan mü.ködnek a jelenlegi
és a tízéves alapképzésre épülő szakiskolák. Az
arányváltás dinmnikáját az is befolyásolja majd,
hogy miként viszonyul a gazdaság a szakképzés
hez. Az elméletigényes szakmákat - elektroni
ka, információtechnológia, idegenforgalom - to
vábbra is érettségit közbeiktató szakközépisko
lákban oktalják, amelyekben a tizenkettedik
osztály után kezdődik az egy-másfél éves speci
alizálódás. A szakképzés rendszerében meglévő

28 %-kal szemben 35-40 %-ra szeretnék emelIú
a technikusképzőhöz hasonlítható iskolatipust.
Ugyanakkor a szakmunkásképzőkben is meg
szünik az eddigi merev hároméves képzési idő,

a szakmák karakterétől függöen másfél, két-há
rom év lesz a tanulási idő. A képzési követel
ményrendszer kidolgozása folyanmtban van,
ezeket elsősorban az adott szakmák standard kö
vetelményei és a munkaerőpiac konkrét igényei
határozzák meg. (Új Magyarország 1993 márci
us25.)

l 995-ben az SZDSZ keIiilt abba a helyzetbe,
hogy kormányzati pozícióból fogalmazhatta
meg, miért fogadja el az új szerkezeti modellt
Hom Gábor SZDSZ-es oktatáspolitikus elmon
dása szerint a két kormánypártban az iskola
rendszer átalakítási szükségességét illetően álta
lános az egyetértés, de néhány stratégiai fontos
ságú ponton eddig még nem sikerült megálla
podni. Ezek közé tartozik annak eldöntése, hogy
vajon négy- vagy hatosztályos legyen az elenú
pedagógiai rendszer. Az SZDSZ szerint szükség
lenne a jelenlegihez képest plusz két évre az
alapismeretek elsajátításához, az MSZP azon
ban nem osztja ezt a nézetet. Szóba keIiilt az is,
hogy az okiatást érintő dokmnentumokat tár
gyalják két lépcsőben. Először a NAT-ot fogad
ják el, s ezzel egyiitt módosítsa az Országgyűlés

a Közokt:'1tási törvényt, valmnint a szakképzési
és a felsőoktatási jogszabályokat. A közoktatás
fejlesztési stratégiát pedig később a pmlmnent
megtárgyalhatná, és célszem lenne a képviselői

szavazáshoz köuú mmak elfogadását. (Magyar
Hírlap 1995. március 8. p. 5.) - Mind az
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MSZP, mind az SZDSZ okiatási szakértője

hangsúlyozta: a két - ezúttal szakértőkkel kibő

vített - munkacsoport álláspontja abban mege
gyezik, hogya közokiatás jelenlegi helyzetében
nem engedhető meg, hogy ,,ne történjék sem
nu", hiszen a spontlm folyamatok eddig is sok
bajt okoztak. Abban is azonos véleményen vol
tak, hogy az egyik legtoJJ.tosabb közoktatás-poli
tikai feladat a középfokú oktatás expanziója.
Továbbra is ütközőpontot jelent a 6+4+2-es pe
dagógiai szakaszolás, amely a szocialisták sze
rint azért okoz konfliktust, mert nincs mögötte
megfelelő iskolaszerkezet, az SZDSZ szerint vi
szont bármely iskolatípusba beépíthető. Az
MSZP úgy látja: e pedagógiai tagolódás a gaz
dasági nyomással vegyítve stmktúraalakító té
nyezővé válllat, előrevetítve a Horthy-korszak
nem kívánatos hatosztályos elemíjének újbóli
meghonosodását. Az MSZP képvíselői közül
többen nem fogadják el a négy helyett hat évet
felölelő első, úgynevezett elenu szakaszt, míg az
SZDSZ képviselői ezt indokoltnak tartják a ta
nulási készségek, képességek biztosabb elsajátí
tása érdekében A két bizottsági vezető szerint
vitapont maradt a tízéves általános képzés is,
mert az MSZP szerint ez zsákutca, s mert ,,ket
tévágja" a középiskolát. Gondot okoz, hogy ki
dolgozatlan a (felső) középiskolai szakasz tan
terve - mlut az SZDSZ ugymrcsak problemati
kusnak lát -, s hiányoznak az átjárhatóság ga
rmlciát is. A parlmnent oktatási bizottsága meg
vitatta a művelődési tárcának a közoktatás fej
lesztési stratégiájáról szóló tervezetét. Báthory
Zoltán helyettes államtitkár már a viták alapjáll
módosított minisztériumi tervet tárta a képvise
lők elé, mlu abban különbözött az eredetitől,

hogy - mindenekelőtt az iskolaszerkezetre vo
natkozóan - többféle továbblépési lehetőséget

vázolt fel. Báthory hmlgsúlyozta: a minisztérium
a tízéves kötelező képzést tartj a alapnak, erre
épülhet az angolszász területeken jól ismert
kétéves középiskola. A 6+4+2-es pedagógiai
szakaszolás elsősorbmr ehhez illeszkedik. A tár
ca clUlek megfelelően a 6+6-os iskolatípust tart
ja követendőnek.Az említett mellett a tervezet
még három másik altematívát tartahnazott, a
hagyományos 8+4-est, a 9+3-ast és a tizenkét
évfolymnos egységes iskola tervét. (Népszabad
ság 1995. március 9. p. 4.) - A középtokról
szólva Báthory Zolt'Ú1 helyettes állmrltitkár
alapvető céhlak a középiskolák kiterjesztését je
lölte meg. Jelenleg a tmrulók 55 %-a jár érett
ségit adó középiskolába, s a tervek szerint 80-85

százalékra emelik ezt az arányt. A tll1Ulók szá
mának csökkenése lehetővé teszi, hogy növe~iék

a középiskolák befogadó képességét. A klasszi
kus egyetemre felkészítő ginmáziUlnok így tö
megiskolává váhmk, a vizsgáknál ezért kettős

követehnények bevezetését tervezik. (A.fagyar
Hírlap 1995. március 20. p. 5.)

A közoktatási fejlesztési stratégia kidolgozói,
BáthOlY Zoltán helyettes államtitkár, Tímár Já
nos egyetellÚ tmrár és Halász Gábor szemlt a
stratégia legfőbb célja, hogy a jövő évezred ele
jére a diákok 70-75 o/o-a elvégezze a középisko
lát. Ennek érdekében szükséges volt az alapokat
megerősíteni, tehát hatosztályosra bővíteni az
elellÚ oktatást. Ez nem jelenti, vissza akarják
fejleszteni az általános iskolai képzést, éppen el
lenkezőleg: tízosztályos alapiskolában gondol
kodnak. A tervezet készítőinek szembe kellett
néztuük az iskolás korúak szánlának nagyarányú
csökkenésével, a már-már áttekiJlthetetlenül
sokszínű iskolaszerkezettel, továbbá azzal a
ténnyel, hogy a felsőok.t:'1tást folymrlatosmr fej
leszteni kell. A szakemberek ugymlakkor nem
radikális változást akamak: biztosak abban,
hogy a meglévő iskolatípusok még sokáig együtt
éhlek az új koncepció jegyében szervezett okia
tási intéZlllényekkel. (Magyar Nemzet 1995. áp
rilis 13. p. 14.)

Az 1997-ben elkészült, s többször módosított
stratégiáról történik néhállY említés a sajtóbml.
lvJagyarBálint művelődésiminiszter leszögezte,
hogy a távlati fejlesztési stratégia az okiatás t'1T
tahni modemizációját jelenti, mnelynek nun
denhova el kell émie, de a konnányzat kiemeJ
ten kezeli a tmrulási képességek fejlesztését, az
idegen nyelv elsajátítását és a modem infomla
tikát. (A.fagyar Hírlap 1997. május 9. p. 4.)

Oldatáspolitikai viták. A komlányzati kon
cepciók tartalmához, stílusához illeszkednek az
ellenvélemények, a tervezetekhez kapcsolódó
viták. Ezek között vml a nagyobb kormánypárt
véleménye is. A pártok között folyó vitákbmr a
legaktívabb a FIDESZ és az MSZP volt, az
MDF véleménye csak jóval ritkábban jelent
meg, s a többi pártról e tekintetben nem lehetett
hallarll.

1993-bml a PDSZ képviselője,Pokomi Zol
tán szerint a Közoktat'lsi törvényre nagy sztikség
van, de a most a parImrlent elé kerülő tervezet
nem felel meg az elvárásoknak. A képviselők

jól tennék, ha ezt visszaachlák a művelődési tár
cának átdolgozásra, mert a koncepció ezen tor
mája csak az oktatási intézmények n1ll1őségi
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szétváJását garantálná: a gazdag önkomlányz.a
tok jó iskolákat, a szegényebbek pedig gyenge
intézményeket lennének képesek fenntartani.
Nem késZí.Ht még el a Nemzeti alaptanterv,
nk'1rpedig a törvény számos rendelkezést és pon
tosítást e még nem létező iránymntatás hatás
körébe sorol. (Magyar Hírlap 1993. május 18.
p. 3.) - Az MSZP oldaláról Jánosi György tá
madta a törvénytervezetet, mert véleménye sze
rint az az MSZP smnára teljességgel elfogad
hatatl<lll. A szocialisták arra törekszenek, hogy a
törvénxiavaslat 1994 szeptember elseje előtt

semmilyen körülmények között se lépjen hatály
ba - jelentette ki Jánosi György, az MSZP alel
nöke a párt parlamenti frakciójának sajtótájé
koztatóján. Jánosi ránmtatott: a törvény elfoga
dl\sa előtt még feltétlenül el kell késZí.Uniük
olyan tartahni dokumentumoknak: is, mint a
Nemzeti alaptanterv és a vizsgakövetehnények
rendszere... A közokiatási törvényjavaslat lega
lizálná a sza.bályozatlan iskolaátalakítási törek
véseket: a középfokú tanintézetek "lefelé ter
jeszkeclése" a fiat:'llok életében korábbra hozná
a pályaválasztási kényszert. Az MSZP tiltakozik
az iskolaszerkezet nundenféle radikális, kam
pányszerü át:'llakítása ellen, mert a párt káros
nak tartja a korai szelekciót és a nyolcosztályos
ált:'llános iskola megbontását (Magyar Hírlap
1993. május 19.).

1995-ben három ellenzéki párt (MDF,
KDNP, FIDESZ) oktatási szakemberei egyetér
tettek abban, hogy a közokiatási koncepciót a
parlamentnek kell megt:-rrgyahua és elfogadnia.
Kidolgozott közokt:'ltás-fejlesztési stratégia, va
lanlÍnt a telsőoki<'ltási fejlesztési törvény terve
zete az ekkori fommjában elfogadhatatlan. A
közokiatási stratégiában vázolt 6+4+2-es peda
gógiai szakaszolás hat:lsára a nyolcosztályos ál
talános iskolák hatosztályos elemivé zsugorod
nának majd. Ez pedig az oktatás színvonalának
csökkenéséhez vezet, illetve a pedagógusok kö
zött jelentős munkanélh.iiliséget okoz (Népsza
badság 1995. március 3. p. 5.) - Jánosi György
alehlök úgy nyilatkozott, hogy pénz hiányában
elfogadhatatlan a szakmailag anlúgy megalapo
zott program. Ezélt az elnökség úgy látja, hogy a
kidolgozott koncepcióban előirányzott 6+4+2
osztályos iskolai modell - amely ellentétes a
konnányprogrammal is - korai pályaválasztásra
ösztönzi a diákokat, tovább mélyíti a t:írsadalnu
és települési esélyegyenlőtlenségeket, s a meg
szokott 8+4 osztályos szerkezet további szétzilá
lódúsúhoz vezet. Ezért a pártvezetés azt javasol-

ja, hogy az oktatási tárca regionális kísérlettel
vizsgálja meg a háromszíntű rendszer hatásait.
(Népszava 1995. március 4. p. 2.) - A FIDESZ
színtén a pénzhiány watt tartja elsősorban kivi
hetetlennek a koncepciót. Véleménye szerint, ha
pénz nélh.iil kíváI~a valaki elénu, hogy a ma
zömmel nyolcosztályos általános iskolák tízosz
tályos alapiskolákká váljanak, akkor nem két
évvel növeli a garantált alapképzést, hanem
ugyanennyivel csökkenti. A nyolcosztályos isko
lák ugymus nem tíz-, hanem hatosztályosak
lesznek. Az önkomlányzatok nagy része pénzlu
ány miatt nem a feladatok kiterjesztésére, ha
nem a n1i.nimalizálásra fog törekedni. A FI
DESZ szánútásai szerint a gyenneklétszánl
csökkenése és a szakképző iskolák átalakítása
(an1i.re a konnányzat támaszkodni kíván) nem
fedezi azt az infrastrukturális igényt, anu a mai
55 %-os arányról 75 o/o-ra emeli az érettségi
zettek smnát. Szerintünk huszonötezer férő

helyre lenne szükség. Rontmm a helyzetet, ha a
középiskolák villáIngyorsml hatosztályossá ala
kulnának, s ennek megvan a veszélye, luszen a
Nemzeti alaptantervben a felső középtokú kép
7.éSt kétévesre tervezik. (Magyar Nemzet 1995.
március ll. p. 7.)

Márciusban a megszorítások elleni reakció
ként Szöllősi Istvánné, a Pedagógusok Szakszer
vezetének (PSZ) tOtitkára közölte: tiltakozást
szerveznek az oktatás piacosítása ellen. A Bok
ros-féle program hetedik pontja gyakorlatilag
azt jelentette, hogy az iskoláztatás terheit a szü
lőknek kell viselniük. A pénZí.igyminiszter intéz
kedését alkotmáIlyossági szempontból is felül
akarták vizsgáltatIu. (Magyar Hírlap 1995.
március 20. p. 5.) - Szöllősi Istvánné sem a PSZ
fótitkáraként, sem képviselőként, sem volt pe
dagógusként és emberként nem tud egyetérteni
az ömnagáért való szerkezet:lt:'llakítással. A
6+4+2-es iskolaszerkezet azt jelenti, hogy mó
dosítm1ák a képzési szinteket, és mlut a gyerek
négy év alatt az eddigi alsó tagozatban nem tu
dott megtanuhu, azt most elsajátíthatIlá hat év
alatt. Véleménye szerint, ha a gyerekek érdekeit
nézzük, kizárólag arról lehetné vit:'ltkoZlu, hogy
bontsuk meg a t:'lnulócsoportokat fejlettségi
szint szerint: a kevésbé okos, ügyes diákok f61
zárkóztatására érdenles időt és energiát szentel
lU. (Magyar Nemzet 1995 március 4. p. 7.)

Az MSZP országos választmáIlyának ülésén
az okiatáspolitika stratégiai kérdéseiről az ol...ia
táspolitikai szakértők mellett Fodor Gábor nu
luszter vezetésével a művelődési tárca képvise-
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lői is részt vettek a vitában. A koalíciós pártok
között, valanúnt a szakma és az MSZP sorain
belül is komoly vit:1k folytak. Az ehlökhelyettes
hangsúlyozta: olyan közokiatási koncepcióra van
szükség, anlely hosszú távon előkészíti a kötele
ző okiatás 18 éves korig történő kiteIjesztését.
Távlati cél a 12 osztályos iskolákra épülő okta
tási rendszer kialakítása. Az iskolaszerkezethez
csak megfelelő feltételek megléte esetén lehet
hozzányúhli, mert meg kell akadályozni a rend
szer további szétzilálódását. (Magyar Hírlap
1995. április 10. p. 4.) - Az utóbbi időben heves
sZc.1kmai és politikai vita folyt a koalíciós partne
rek, a szakma és a párt, s az MSZP sorain belül
is az okiatásfejlesztés SzálllOS kérdéséről. Az
MSZP választmánya úgy találta: olyan közokta
tásra van szükség, amely hosszú távon előkészíti

a tankötelezettség korhatárának felemelését 16
ról 18 évre. A Nemzeti alaptantervnek addig is
16 éves korig kell megszabnia az oktatási elvá
rásokat. A jelenlegi 8+4 osztályos iskolarend
szert a szocialisták szerint csak akkor szabad
megváltoztatni, ha ahhoz megvamlak a szüksé
ges feltételek. Egyetértés van a t:'Í.rca és az
MSZP között abban, hogy a szakképzést 16 éves
kor fölé helyezzék. ([JjMagyarország 1995. áp
rilis 10. p. 4.) - Báthory Zoltán a Nemzeti alap
tantervről, a kétszintli érettségi vizsgáról nyilat
kozva kifejtette, hogy az elképzelés lehetőséget

kíván adlli egy emelt szintü, tehát nehezebb, és
egy kömlyebb, alapszintü vizsga letételére. ,,Ar
ra sZc.ímíttmk, hogy a középiskolás korú népes
ségnek egyre nagyobb hányada fog érettségit
adó középiskolába jánli. A mai ötvenöt százalék
az ezredfordulóra hetven-hetvenöt százalékra
növekedhet. Ez már egy nagyon vegyes képessé
gli, vegyes motivációjú csoport lesz. Mi úgy
gondoljuk, azok sZc.ímára is értehnes és teljesít
hető célokat kell felmutatni a középiskolában,
akik nem akarnak egyetemre memli. Nekik
szánjuk az alap-, a továbbt:1lluhli igyekvőknek

pedig az emelt szintet. Most egyeztetünk az
egyetemekkel és főiskolákkal, hogy fogadják el
ezt az l~ tipusú érettségit. Elő nem írhatjuk, lli
szen autonóm intézményekről van szó, de tár
gyalásokat folytattmk." (Magyar Nemzet 1995.
április 22 p. 18.)

l 997-ben Magyar Bálint művelődési nlinisz
ter beszédett mondott a magyar közoktatás táv
lati fejlesztésének stratégiájáról tartott nyilt na
pon, amelyet az Országgyiilés oktatási bizottsá
ga szervezett a szakma képviselői számára. A
miIliszter besZédét követően Dobos Krisztina

(MDF), a vit:'1nap kezdeményezője kifogásolta,
hogy a stratégia csupán az általános és a közép
iskolákkal foglalkozik, holott a teljes oktatási
rendszerből nem lliányozhatnak az óvodák és a
kollégiumok sem. Pokonli Zoltán a FIDESZ
Magyar Polgári Párt részéről úgy vélekedett,
hogy a nlinisztérium által kibocsátott anyag nem
más, mint a NAT és a közoktatási törvény ma
gyarázata. Rámutatott: a stratégiát számos szak
mai szerv megvit:'ltta már, jelenlegi, negyedik
változata lényegében nem különbözik az előző

ektől. (Magyar Hírlap 1997. május 9. p. 9.)
Bírálta a távlati stratégiát és célzott arra is, hogy
az ígéretek ellenére alig vették figyelembe a be
érkező véleményeket. Függeléknek nevezte a
dokumenhmlot, amely összességében egy végig
nem gondolt kísérlet. Pokonli szerint a közokta
tási feszültségeket önkomlányzati szintre szorít
ja le, ugyanakkor a közoktatás kérdéseit nem
helyi, hanem oktatáspolitikai, konnányzati szin
ten kell eldönteni. Jánosi György, a bizottság
szocialista elnöke úgy vélte, döntő, hogy képes
lesz-e a konnányzat az oktatási intézmények for
rásait bővíteni. Elismerte, hogy a NAT meg
bolygathatja a 8+4-es iskolaszerkezetet, ám hoz
zátette, hogy ezen bizonyos eszközökkel (példá
ul a nyolcadik osztály végén szintrnéréssel) eny
hítelli lehet. Szöllősi Istvámlé (MSZP), a Peda
gógusok Szakszervezetének fótitkára hangsú
lyozta: többpárti demokráciában elvárható, hogy
a pártok egyeztessenek az oktatás jövőjét érintő

kérdésekről, hiszen a közoktatás nem bíIja el a
folyamatos változtatásokat. El kell végre dönte
Ili, kié az iskola, kit núlyen arányban terhel kö
telezettség fenntartásában - hangoztatta. Szabó
Zoltán művelődési állanltitkár elismerte, hogy a
NAT befolyásolja az eddigi iskolaszerkezetet,
leszögezte azonban, hogy a nyolcosztályostól a
12 osztályos iskola felé mozdul az oktatás. Az
1998-ban iskolába lépő gyennekek számára már
18 éves koríg tart a tankötelezettség, a jövő

tehát a hatéves alapfokú iskoláé és az azt követő
hatéves középfokú képzésé lesz - mondta.
Egyúttal károsnak nevezett núuden olyan törek
vést, amely a közoktatás ügyében döntési jogo
kat venne el az önkonnányzatoktól. ,,Nem dönt
hetünk 3200 önkonnányzat helyett a Szalay ut
cában" - fejezte be mondandóját. (Magyar Hir
lap 1997. május 9. p. 4.)

Imre Anna
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