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Aneveléstudomány dokto
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lönböző iskolázottsági
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kedését vizsgálja, hogy
töltá~a az eltérő társadal
mi igényeiket az oktatási
rendszer ésaziskolaháló
zat iránt. Az EDUCATIO
címú folyóirat alapftója és
főszerkesztője.

"Nemzeti"

Miért szeretem
(nem szeretem)
a NAT-ot?
Mert kétértelmű. Erről szól ez a cikk. Találó név, találó rövidítés.
Emlékszem egy beszélgetésre, amikor a NAT "alapító atyáinak" azt
javasoltam, hogy tegyék egyértelműbbé az elnevezést. Legyen az,
ami: országos alaptanterv. Kicsit gondolkoztak, tulajdonképp tet
szett a dolog. Tényleg, erről van szó. Országos, csakugyan. Aztán
egyikük ezt mondta: talán mégse. Maradjon csak nemzeti. Így sok
kal jobban lehet - ez hangzott el - rövidíteni.

A NAT tele van eféle telitalálatokkal és efféle magyarázatokkal.
Már a rövidítése az: könnyen kommunikálható, jól megjegyezhető,
valódi reklám. A neve, hogy nemzeti, szintén így keletkezett. Bárki
azt gondolhatná, hogy a 90-es évek elejéről való, amikor egyszerre
ismét minden "magyar" vagy "nemzeti" lett. Ezért is okoz csaló
dást, ha most kézbe vesszük, és a "nemzeti" jellegét keressük. A
NAT - ilyen értelemben - nem nemzeti (néha már-már visszás,
hogy azok is nemzeti alaptantervnek kell, hogy hívják, akik egye
nesen nemzetietlennek tartják). A NAT-aktivisták ifjabb generációja,
ha ráér ezen speku1á1ni, azt tartja, hogy a NAT úgy nemzeti, ahogy
van Nemzeti Színház vagy Nemzeti Múzeum. Egyfajta nemzeti intéz
mény. Valójában a név fordítás angolból. Azok a szakértők, akik évti
zedek óta dolgoznak az iskolai teljesítményméréseken - mert a NAT
nak ez a fő forrásvidéke -, az angol szóhasználat szabályai szerint az
egyes országokra vonatkozó vizsgálati eredményeket, kutató intézete
ket, szakmai kiadványokat mondják "nemzetinek". Hát ennyi az
egész.

És ez jó is volt addig, amíg a NAT különböző tervezeteit a szak
emberek maguk közt vitatták. De a 80-as és 90-es évtized fordulóján
a NAT a politikai vitákba sodródott, s ott az elnevezés már más
képp hangzott. Mégse kérdőjelezte meg senki. Mégse vetődött föl
senkiben, hogy ez a tanterv nem akar nemzeti értékeket hordozni,
kifejezni - mint ahogy semmilyen kifejezett értékeket nem akar -,
hanem benne maradt az elnevezésben, és ez megadta a róla folyó
viták diszkrét politikai-ideológiai báját És megadja ma is.

Miért kell hangsúlyozni egy központi tantervről, hogy közpon
ti, illetve országos? A hivatalos fölfogás szerint azért, mert ehhez
képest készülnek el a ,,helyi tantervek". Ebben azonban, mond
hatja bárki, még nincs semmi új. Eddig is ez volt az iskolai doku-
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mentációk logikája. Legföljebb a papírmunka lett több és a fölhaj
tás nagyobb (mondhatja bárki). Dehát nem ezért központi az a bi
zonyos országos vagy nemzeti tanterv. Hanem azért, mert az
"alapító atyák" szeme előtt az a tantervi reform lebegett, amelyet
a 80-as években a Thateher-kormány hajtott végre Angliában. Ott
ugyanis semmiféle központi tanterv nem volt. Angliában minden
iskola a saját tanterve szerint tanított, valahogy úgy, ahogy ezt
még akkor kezdték el, amikor a kontinensen nem voltak állami
oktatási rendszerek. A Thateher-kormány azonban csatlakozni
akart Európához, és ennek részeként "európaizálni" kívánta az
angol oktatás rendszerét. És mert más törvényes lehetősége nem
volt, megpróbálta mindezt a tanterven keresztül. Persze nem
adott ki ratio educationis-t, mint Mária Terézia vagy Nagy Fri
gyes, hanem összegyűjtöttea közös elemeket az iskolák tanterve
iből, és azokat emelte országos szintre. így keletkezett az angol
nemzeti alaptanterv. S így talán már jobban érthető, hogyan ke
rült bele a magyarországi változatba is - szinte automatikusan
- az, hogy nemzeti, vagyis hogy országos.

"Tanterv?" Kétértelmű a "tanterv" elnevezés is. Mert olyasmit sugall, amit
a tanítók, a tanárok eddig kaptak kézbe, egy "tanterv és utasí
tás"-t, csakhogy jobb, fölvilágosultabb változatban. Emlékezhe
tünk még a már-már szenvedélyes követelődzesre a 90-es évek
elején, hogy adják végre kézbe az új tantervet. Foglaljon végre ál
lást a minisztérium. Hát nem foglalt. Mert amit kiadott, s amit
maga a kormány fogadott el - ez sem fordult elő eddig -, az
minden lett, csak tanterv nem, a megszokott értelemben. Sőt, nem
is akart az lenni. Az alkotók előre megmondták, kifejtették, hogy
nem ismétlik meg azt a hibát, amelyet a 70-es években elkövettek,
és nem csinálnak központi tanterveket. Véleményüket komoly
szakmai érvekkel támasztották alá, amelyeket ma a nemzetközi
szakirodalom mindenütt elfogad, sőt példaként idéz. De akkor
mit keres itt az elavult "tanterv" kifejezés? (Ha már a pedagógiai
etimológiánál tartunk, az angol szakirodalom nem ismeri a szót.
Amit helyette használ, a curriculum, nem tananyagot tartalmaz,
hanem célokat a hozzájuk vezető tevékenységekkel együtt, még
pedig olyan formában, hogy meg lehessen mérni a teljesítménye
ket. Egy más kultúra - egy más világ.)

"Alap-tanterv?" Az alaptanterv elnevezés azt sugallja, hogy megalapozott és ki-
érlelt, meg hogy a tudás, a műveltség alapjait tartalmazza. De
nem tartalmazza, mégpedig szánt-szándékkal nem. Keretet kíván
adni annak, hogy minden intézmény kialakíthassa a saját tanter
vét. Utat mutat, korlátokat állit, szabályokat rögzít. Az "alapító
atyák" ezt akarták, és ez egészében sikerült, ha a részleteket so
kan vitatják is. De akkor mit keres itt az "alaptanterv" elnevezés?
Miért nem, mondjuk, "tantervi keret"? Azért, mert a mintául vett
angol dokumentumok valóban a core-ról szólnak. Vagyis arról a
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legkisebb közös többszörösről, aminek valamennyi iskola tanter
vében benne kell lennie.

"Helyi tanterv?" Kétértelmű az, hogy "helyi tanterv". Az "alapító atyák" számá-
ra persze egyértelmű volt, hogy minden iskola készítse el a saját
tantervét. Mégsem "iskolai tantervnek" nevezték el, hanem "he
lyinek". S ez bizony mást jelent. Ez azt jelenti, hogy a tantervek a
helybelieké, akik fönntartják az iskolát. Égnek meredne a hajunk
szála tanár létünkre, ha belegondolnánk abba, amit ez jelent. Még
szerencse, hogy nem gondolunk bele - igazából senki sem gon
dol bele. De akkor miért nem "iskolai tanterv"? Vagy iskola alapú,
ahogy a nemzetközi szakirodalomban hívják? Azért, mert az an
gol eredetiben, bizony, nemcsak - vagy főként - az intézmé
nyek állapítják meg a maguk tanterveit, hanem a helyi iskola
fönntartók. Hát még Amerikában! Ott vannak államok, amelyek
ben legalább olyan szigorúak a központi előírások, mint nálunk
voltak a Kádár-rendszerben. A végrehajtásuk pedig nem olyan
slendrián.

Milyen iskola? Kétértelmű az iskola is, amelyet a NAT szem előtt tart. Az al-
kotók bevallott szándéka szerint azért a NAT-nak olyannak kell
lennie, amilyen, hogy minden iskolatípus és minden típusú iskola
beleférjen. Sokan sokszor megfogalmazták, főként a 90-es évek
elején, hogy egy pluralista társadalomban pluralista iskolarend
szert akarnának látni. Vagyis olyan iskolarendszert, amelyben a
nyolc évfolyamos általános iskola mellett megfér a tíz évfolyamos
is, mint ahogy a négy évfolyamos gimnáziumok mellett békésen
működnek a hat és nyolc évfolyamosok is. Sót a NAT ugyanúgy
vonatkozik a szakközépiskolákra, legalábbis az első és második
évfolyamra. Aki azonban kezébe veszi az alaptantervet, hogy el
készítse a saját - helyi - tantervét, meghökkenve tapasztalja az
"alapító atyák" rejtett szándékát. Virágozzék minden virág, de
előbb-utóbb azért alakuljon ki egy másik iskolarendszer. Vagyis
egy olyan, amelyikben az elemei oktatás hat évig tart, és ezt töb
bé-kevésbé egységes középiskola követné.

Hogy ez miért volna pedagógiailag jobb, azt szűkebb körökben
a szakértők sokszor kifejtették. Most itt nincs helye annak, hogy
helyeseljünk nekik vagy vitatkozzunk velük. Különben is: akik az
előző évtizedek iskolai reformpróbálkozásait végigasszisztálták,
tapasztalhatták, hogy az iskolareformokat nem szakmai érvek, ha
nem politikai szándékok döntik el. De helye van annak, hogy
megkérdezzük: honnan ez a rejtett vonzalom? A választ az olvasó
már sejtheti. A mintául szolgáló angol oktatási reform során sok
szakértő javasolta, hogy egységesüljön végre-valahára a széttagolt
iskoláztatás. És ha egységesülésrőlvan szó, Angliában mindenki
nek a francia szisztéma jut az eszébe. Annál is inkább, mert a
francia rendszer, Napóleonnal együtt, a világ legfejlettebb tájaira
sokfelé eljutott. Nem véletlen tehát, hogy az összehasonlító peda
gógusok többnyire a 6 + 6-os rendszerrel találkoznak. Az viszont
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"Értéksemlegesség"

sajnálatos tévedés, ha történeti oknyomozás helyett a 6 + 6-os
rendszerrel magyarázzák egy-egy ország oktatásának fejlett vagy
fejletlen voltát.

De még ha így volna is: miért kell rejtegetni ezeket a nézete
ket? Erre könnyebb válaszolni. Az iskolarendszer megváltoztatása
- egy nyílt és jól megtervezett iskolareform - politikai kérdés.
Az, ha egyszer kikerül a szakmai körökből, olyan pártpolitikai vi
hart kavar, amilyentől minden szakértő joggal irtózik. Kezelhe
tőbbnek látszik tehát a "tartalmi szabályozás". Ez valóban a Mű

velődési és Közoktatási Minisztérium hatókörébe tartozik. És ha
eléggé következetes, még eredményesebben elvezet egy új iskola
rendszerhez, mint egy szerkezeti reform.

Ezzel meg is érkeztünk a sokat vitatott értékekhez. A NAT,
deklaráltan, értéksemleges. Ezen sok vita folyt az elején. Volt, aki
"pluralista értékeket" akart viszontlátni egy készülő alaptanterv
ben, mások az "értékmentesség" mellett kardoskodtak. Voltak,
akik az értékek szabadságát követelték (nem tévesztendő össze a
szabados értékekkel). Értéksemlegességen a NAT kidolgozói azt
értik, hogy a NAT nem tűzi ki a tanítandó értékeket, hanem for
mát, keretet biztosít a legkülönbözőbb értékek megtanításának.
Minden érték tanítható, csak a tanterv legyen "NAT-kompatibi-
li "s .

De azért ez nem ennyire egyszerű. Azért minden "értékre" ez
nem érvényes, ha értéken azt értjük, ami valakinek fontos. Van,
kell lennie egy olyan körnek, amit az egész közösség elfogad 
és vannak értékek, amiket a többség elutasít. Mi legyen ezekkel
az értékekkel? Ez minden értéksemleges dokumentum legérzéke
nyebb pontja, A NAT ezt a "tantervi alapelvekkel" véli megkerül
hetőnek, ami szép, de nem elég hatásos gondolat. A tantervi alap
elvek ugyanis annyira általánosak, hogy elveszünk benne, és vé
gül azt sem tudjuk, hogy van-e, amit nem szabad. Pedig bizony
van. Modem jogállamban nem szabad megsérteni az alapvető

emberi jogokat, annyira nem, hogy ezeket nem állami, hanem ál
lamok fölötti jogforrások tartalmazzák. Egyszerűen úgy fogalmaz
hatunk, hogy tilos a faji megkülönböztetés, a kizárólagosságra tö
rekvő ideológia, a társadalmi rend fölforgatására, osztályharcra
izgatás. Ebben mindnyájan - többé-kevésbé - egyetértünk. Elég
volna csak három sor, három mondat. Nem több. Sajnos, épp ez
a három sor, ez a három mondat, ez a mottó hiányzik a NAT-ból.
De nagyon.

Miért ez a sok kétértelműség a NAT-ban, amit sokan annyira
vártak? Egy laza szabályozás szükséges velejárója volna? Nem 
ha a szabályozás tág, akkor éppen hogy következetesnek kell len
nie. Ha kevés a szabály, amelyet mindenkinek be kell tartania, ak
kor ezt a keveset világosan és egyértelműen kell megfogalmazni.
A kétértelműségek máshonnét lopakodtak bele a NAT-ba. A Ká
dár-rendszer végnapjaiból, amikor már tudtuk, hogy akarhatunk
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mást is, mint ami van, de azt még nem tudtuk pontosan, hogy
mit akarjunk.

A NAT eredete A NAT nem a 90-es évek terméke, mint gondolnánk, hanem a
80-as éveké. Első változata akkor került a szakmai közvélemény
elé, amikor végre megindult az iskolarendszer átalakulása. A mű

velődési kormányzat először adott vissza egy korábban államosí
tott gimnáziumot eredeti tulajdonosának, az illető egyháznak. A
következő miniszter először fogalmazta meg nyiltan, hogy szak
mai eszménye Klebelsberg, a kulturális etatizmus képviselője, a
pedagógiai körök pedig feszegetni kezdték, hogy "Kié az isko
la?". A NAT ebben a légkörben keletkezett. Első változatának or
szágos vitáján még ott voltak az Aczél-féle kulturális politika kép
viselői, de már megjelentek a jövendő ellenzékiek. Egy korszak
terméke, amikor megtanultuk, hogy már majdnem mindent el
mondhatunk, de mindent kicsit másként, mint ahogy tényleg
gondoljuk. A demokrácia demokratizmus volt, a vasfüggöny geo
politikai realitás, az ellenzékiek "másként gondolkodók", az októ
beri forradalom népfölkelés. Így vált Kelet-Közép-Eurőpánkleg
modernebb tartalmi szabályozása "nemzeti alaptantervvé",
amelyben minden egy kicsit mást jelent, mint amit mond.

Koraszülött, mint annyi más a Kádár-rendszer végnapjaiban?
Lehet. Lehet, hogy ma már (még) nem ilyenre volna szükségünk.
Aki ma kezdi a tanterv-tervezést, biztosabb talajon áll. A nemzet
közi szervezetekhez való csatlakozás elég egyértelmű kívánalma
kat támaszt az oktatásüggyel szemben. Elmaradásainkat - és
előnyeinket is - Ausztriához vagy Olaszországhoz képest nem
csak érzékeljük, hanem meg is tudjuk fogalmazni. A társadalom,
amely az oktatásügyi szakértőt körülveszi, egyértelműbb jelzése
ket ad, mert a szülők megtanultak választani. Időközben nemcsak
a szakirodalomból tanultunk oktatáspolitikát, hanem a nyilvános
ság előtt, a nyilt érdekegyeztetésekben. Kezdjük végre látni, hogy
az oktatás külpolitikai kérdéssé válhat, nemcsak a csatlakozási,
hanem az alapszerződési tárgyalások során is. Vagyis az oktatás
ügy többé nem magányos pedagógiai zsenik innovációin múlik,
hanem nemzetközi trendeken, amelyeket egy kormányzatnak
egyértelműenés konzekvensen - ha nem is szolgaian és kritikát
lanul - kell közvetítenie tanárnak, diáknak, szűlőnek, fönntartó
nak. Egyértelműbb, mint ahogy ezt most a NAT teszi.

A szenvedélyes viták azonban, amelyeket a NAT-ról folyta
tunk, nemcsak a NAT-ról szólnak, hanem rólunk, magunkról is.
Arról, hogy fél lábbal már Európában vagyunk, de félig még
mindig a Kádár-rendszerben, amelynek/akinek a köpenyéből,

legifjabbjaink kivételével, mindnyájan előbújtunk.

Ezért szeretem (nem szeretem) a NAT-ot.
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