
Neveléstudományi különszám

PETHŐ LÁSZLÓ

Merre tartanak a megye gimnáziumai ?
— Vitaindító szerkesztőségi kerekasztal-beszélgetés —

A címben feltett kérdésről szakmai kerekasztal-beszélgetésre került sor. amelyen
Béres Jenő, a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium igazgatója. Horváth Tibor, a
Szészhenyi Gimnázium igazgatója, Pereszlényiné Kocsis Eva. a megyei önkormányzat
tanácsosa és Szabó Lajos, a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnázium igazgatója
vett részt a meghívottak közül. Szerkesztőségünket Pethő László képviselte.

P. L.: Úgy gondolom, a rendszerváltás óta eltelt 7—8 év ad bizonyos távlatot, így
érdemes lenne áttekinteni, mi történt a középiskolák életében. Egy biztos, nagyon sok
változás történt az oktatás területén. Például megszoktuk azt, hogy a gimnázium az
négy osztályos, ma pedig ez már egyáltalán nem biztos. Kérem, az érintettek
beszéljenek arról, hogy iskolájukban milyen következményekkel járt a hat- és
nyolcosztályos képzési forma indítása, milyen előnyökkel, esetleg hátrányokkal járt az
új rendszer bevezetése? Persze az is fejtse ki álláspontját, aki pedig úgymond
megmaradt a korábbi négy osztályos formulánál!

Szabó Lajos: Én egy kicsit messzebbről szeretnék elindulni. Mivel kutattam. így
pontosan tudom, hogy a magyar — és különösen a partikuláris iskolarendszer — elérte
a világszínvonalat a két világháború között. Tehát az átalakulási folyamatnak az
értékek megtartásával kell végbe mennie, nem az előző értékeknek a felrúgásával,
szétverésével. Az 1990-ben megalakult kormány úgy foglalt állást, hogy színes legyen
a rendszer, de tartsa meg az értékeket. Úgy gondoltuk, hogy a nyolcosztályos
gimnázium ugyanolyan érték, mint a hat- és a négyosztályos. Ugyanakkor látni kell.
hogy ez a mostani elgondolás — meg vagyok róla győződve — megbukik.

Horváth Tibor: A Széchenyi Gimnázium idén tízéves. Három osztállyal és hét
tanárral indult, de négy év múlva már huszonkét osztálya és ötvenkét tanára volt.
Mindezt tetőzte az évenkénti csere: volt úgy, hogy elment négy-öt tanár, és jött helyette
húsz-huszonkettő. A tantestület belső élete nem tudta követni ezeket a hihetetlen nagy
változásokat. Az iskola egyik feladata a város demográfiai hullámának levezetése,
ugyanakkor nálunk működött a 10. számú Honvéd Kollégiumnak két katonai elit,
repülős osztálya. Mire összerázódtunk, megismerkedtünk a honvédség sajátosságaival,
addigra megszüntették a kollégiumot. Felemás helyzetbe kerültünk. 1991—92-ben nem
volt elég jelentkezőnk, ugyanakkor volt egy fiatal, innovatív erőkből álló tantestület,
amelynek tagjai rengeteg tankönyvet, tantervet, pályázatot írtak. Elhatároztuk, hogy
hatosztályos gimnáziumi osztályt indítunk.
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Béres Jenő: Szándékosan durván fogok fogalmazni, mert úgy jobban érzékelhető a
probléma. Állítom, hogy a '90-es évek tájékán a nyolc- és hatosztályos gimnáziumok
megszaporodásának két oka van. Az egyik a finanszírozási oldal, mert így plusz
pénzekhez juthattak. A másik indíték az, hogy ezek a középiskolák a létüket és
szükségességüket akarták bizonyítani, ezért lefelé terjeszkedtek. Ugyanakkor a
szervezési lépések mögül hiányzott a pedagógiai háttér. A gyerekeket így a helybeli,
közelebb lévő középiskolákba íratták, az iskola bizonyítani próbálta létjogosultságát,
de később a szülők esetleg csalódtak.

H. T.: Ami a szülők csalódását illeti; nem hinném, hogy esetenként a négyosztályos
gimnáziumban nem csalódnak. A hatosztályosban a második év végén újra
választhatnak, tőlünk évente általában három-négy gyerek jelentkezik át. Főleg azért,
mert mi nem tudunk nekik olyan programot adni, mint például a kéttannyelvű vagy a
speciális matematika tagozatú iskola. Szolnokon nem az iskolák létéről volt szó. ez
inkább a kisebb településekre volt jellemző. Nagyon sok kis gimnázium van a
megyében, amely 2000 körül meg fog szűnni. Egy-két osztállyal ugyanis nem képesek
megfelelő választékot adni a tehetséges gyerekeknek, s külön gondjuk még a
pedagógus-utánpótlás is. A kisebb települések számára komoly kihívás, hogy meg
tudják-e tartani a gimnáziumokat, a diákokat és a tanárokat.

B. J.: A hatvanas években minden görbe fánál egy középiskolát hoztak létre ezek
aztán szépen fokozatosan megszűntek. A folyamat elkerülhetetlen, de kezelhető.
Szerencsétlen példák vannak: Kunszentmártonban. Jászárokszálláson vegetál a
gimnázium, Tiszaföldváron és Túrkevén sem áll jobban. Mezőtúron is elég lenne egy
gimnázium. A megyének inkább néhány centrumot kellene létrehozni, és azokat
kollégiumi férőhelyek biztosításával erősíteni.

Sz. L.: Én a kollégiumokat mindig megkülönböztető minőségi kategóriának
tartottam, s most óriási visszaesés tapasztalható. Valamikor a kollégium komfort
tekintetében magasabb szintet jelentett, mint az otthoni körülmények. Most viszont
beköltözik a gyerek egy odúba, és menekül onnan hazafelé. A diákszállók egyszerűen
kinevezik magukat kollégiumnak, pedig ez minőségi kérdés. A kollégiumokban talán
jobb tanárokra lenne szükség, ott kellene kezdenie a pályát minden fiatal tanárnak. Egy
kollégiumi tanárnak rendelkeznie kellene a szakmai képességekkel, a szintrehozáshoz,
felzárkóztatáshoz, tehetséggondozáshoz szükséges pszichológiai, szociálpszichológiai
ismeretekkel, mert csak így végezhet teljes értékű nevelő munkát.

Pereszlényiné Kocsis Éva: Én is úgy gondolom, hogy két oldalról kell megnézni
ezt a szerkezetváltást. Az egyik — ami mindenki számára örvendetes — a
tehetséggondozás előtérbe kerülése, a diákok lényegesen nagyobb léptékkel tudják az
ismeretanyagot elsajátítani, az idegen nyelvi képzés sokkal hamarabb indul a hat-,
nyolcosztályos gimnáziumokban, illetve hamarabb veszik fel a gyerekek a második
idegen nyelvet. Tehát úgy gondolom, amennyiben a tehetséggondozás felé nyit ez a
képzési forma, akkor ez egy nagyon jó program.

Ám ha közelebbről megnézzük a megyében elindított hat- és nyolcosztályos
gimnáziumokat, valóban igaz az, hogy azokat inkább a gyerekszerzés érdekében
indították be. Most is több iskola van a megyében, amelyekben éppen a korábban
megkezdett új képzés miatt nem tudnak négyosztályos gimnáziumi osztályt szervezni.
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Ez is bizonyítja, hogy az iskolák között harc folyik a gyerekekért. Nagyon valószínű,
hogy a jövőben ez még fokozódni fog, hiszen a tizenévesek száma tovább csökken.

P. L.: Az első témánk lezárásaként mindenkitől egyfajta mérleget kérnék. Ki mit
tart értéknek és fejlesztendőnek, és mi az, tűminek fenntartását és továbbvitelét nein
tartja szükségesnek?

SZ. L.: Mindegyik forma jó, de a nyolcosztályos jobb, mert idegen nyelv tanulása
szempontjából több lehetőséget kínál. Folyamatos a munka, nem kell kétszer tanulni
ugyanazt az anyagot. Előnyösebb a nevelési közege, az együttélés nyolc év a négy
helyett. A kettő elegyedik, mindkettő együtt jó, integrálódnak.

Valamikor a tanyasi iskolában is tudtak jól tanítani, ami nem a létszámtól függ. A
csillagos ég a határa annak, hogy ki és miként tud fejlődni.

H. T.: A hagyományos rendszerben egy hetedikes-nyolcadikos gyerek alig várja,
hogy megszabaduljon az iskolától. Az új rendszerben viszont például az énekkarban
az első- és második évfolyamosok együtt vannak a tizennyolc évesekkel. Nálunk nem
érzékeltünk feszültségeket a hat- és négyévfolyamosok között. Az is régi tapasztalat,
hogy minden évfolyamon kiemelkednek vezéregyéniségek. Pedagógiai szempontból is
nagyon érdekes, hogy nálunk a hat évfolyamosok közül emelkedtek ki az iskola vezér-
egyéniségei.

Még valamit a Széchenyi Gimnázium sajátosságairól. Hozzánk jár a legtöbb szol-
noki gyerek, a tanulók 84 %-a. Nem vagyunk lakótelepi gimnázium, hiszen tanulóink
60%-a kijár hozzánk a Széchenyi lakótelepre a városból és Szandaszőlősről.

B. J.: Ebben a vonatkozásban a mi helyzetünk speciális, mert elég régi iskola a
miénk, a város elismerte az itt folyó munkát és nem volt gond a tanulólétszámmal.
Mindaddig, amíg sok gyerek született, addig tehetségesek jöttek, nem volt gond a
beiskolázással.

Én úgy gondolom, hogy azokat az értékeket, amik nálunk felhalmozódtak, nem
szabad bántani, és amíg én igazgató vagyok, ezeket az értékeket meg is akarom őrizni.
Amikor ezt már nem tehetem, abban a pillanatban felállók. Ha ránk akarnak
kényszeríteni valamit akár egy hónap múlva, akkor is. Tehát én azt mondom, hogy a
mi iskolánk esetében a négyosztályos rendszer jól működött, azokkal a speciális
osztályokkal, amik kialakultak. Természetes, hogy amikor szembe kell nézni azzal a
ténnyel, hogy kevesebb tehetséges gyerek lesz, akkor vagy azt kell elérnünk, hogy az
osztálylétszámot fokozatosan csökkenteni tudjuk, vagy esetleg kevesebb osztállyal
fogunk működni.

K. É.: Jó lenne, ha továbbra is megmaradnának ezek a speciális képzések, mert
nem tudnánk felsorakoztatni olyan indokokat, érveket, amelyek miatt azt mondanánk,
hogy csökkentsük ezeknek a számát. Viszont azt sem állítanám, hogy ezeket
szaporítani kellene, mert a tizennégy éveseknek biztosítani kell a választási lehetőséget,
és nagyon jó programokat lehet a négyosztályos képzésben is megvalósítani. És ami
még nagyon fontos, hogy valóban biztosítani kell az átjárhatóságot. Azt is tudom, hogy
van a megyénkben olyan nyolcosztályos gimnázium, ahol azt is sikerként könyvelik
el, ha tizennégy éves korában a gyerek egy négyosztályos gimnáziumba megy át.
mondjuk éppen a Verseghy Gimnázium speciális matematika tagozatára. Ott úgy
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fogalmaznak, ha ez a gyerek ottmaradt volna egy vidéki általános iskolában, nem
biztos, hogy tudta volna teljesíteni a felvételi követelményeket.

Valóban igaz az, hogy a kilencvenes évek elején a szakképzés iránt mutatkozott
nagyobb kereslet, de mára elmozdultunk erről a pontról. Adataink igazolják, hogy
nagyobb az érdeklődés a gimnáziumi oktatás iránt, annál is inkább, mert a szak-
munkás-bizonyítvánnyal rendelkezők vagy szakközépiskolát végzettek nehezen tudnak
elhelyezkedni. Jobban kitolódik a magasabb életkorra a pályaválasztás, és egyre inkább
egy általánosan képző típust választanak.

P. L.: A továbbiakban iskola-fenntartási, finanszírozási kérdésekről beszélgessünk.
Az oktatásügy régóta hangos attól, hogy kevés az iskolákra fordított pénz. Az utóbbi
évek jelentős változása, hogy a középiskolák korábbi centrális (megyei) finanszírozása
az önkormányzatok kezébe került. Milyen változások és tapasztalatok összegezhetők
ezen a téren?

Sz. L.: Panaszra okom nincsen, a város gazdálkodásának szűkös anyagi lehetőségei
között is biztosítva van a fennmaradásunk. A fejkvótát a kisgimnazisták is megkapják,
ugyanazt, amit a nagyok. Eddig még ki tudtunk jönni a pénzünkből. A legszüksé-
gesebbekre telik: a fűtésre, világításra. Nem volt még olyan, hogy az alapellátást ne
tudtuk volna finanszírozni. A beszerzéseket, a felújítást viszont el kell felejteni. Úgy
látom, idén nehezebb lesz, mert már 61-%-ban teljesítettük az évi előirányzatot. Nem
több az energiafogyasztásunk, de az árak emelkedtek, és amikor ezt a kvótát
meghatározták, akkor ezzel nem számoltak kellőképpen. A várossal jó a kapcsolatunk,
nem érezzük azt, hogy mostohagyermekei lennénk. Ha nem is „lucullusi" körülmények
között, de a „zsíros kenyérre és a lekváros kenyérre" folyamatosan számíthatunk.

B. J.: Az állami alapnormatíva az iskolák működésének körülbelül 60 százalékára
elég. A plusz negyven százalékot az önkormányzatnak kell állni, ha ki akarjuk fizetni
a számlákat és a bért. Ezentúl ha még ad, ez a többlet. Szolnokon sajnos nincs többlet,
csak az alapvető működéshez szükséges feltételeket biztosítják. Végeredményben sem-
miféle fejlesztésre nincs lehetőség, se taneszköz vásárlására, se felújításra, se könyvtár-
és szertárfejlesztésre. Lépten-nyomon tapasztalom, hogy a középiskolák fölélték
korábbi tartalékaikat. Ha ebben nem lesz komoly változás, akkor néhány év múlva
azzal kell számolni, hogy a gyerekek alapvető ismeretekhez sem fognak tudni
hozzájutni.

H. T.: Az állami fejkvóta valóban nem elég, ha csak abból kellene megélnünk, be
kellene zárnunk az iskolát. Hasonlóan nagy problémának tartom a gazdálkodás ki-
számíthatatlanságát. Ha indítok egy osztályt, annak anyagi vonzatai is vannak. Véle-
ményem szerint a fenntartó önkormányzattal nem abból kellene állnia a kapcsolatnak,
hogy odaadja a megszavazott összeget, és ebből gazdálkodjunk. Jelenleg a szakmai
irányításban semmilyen szerepet nem vállal. Nem arról van szó, hogy mindent
mondjanak meg, de tartalmi, összehangolási, ellenőrzési munkában elkelne a segítség.

Sajnos itt-ott a takarékosság sem jellemzi a város gazdálkodását. Egyetlen példa: a
Széchenyi lakótelep minden iskolája rajta van a hőközponton. Ez számunkra abszolút
előnytelen, hiszen csak ezért 7 millió forintot fizetünk, de a hőközpontból még egy
joule energiát sem kapunk. Szolnokon véleményem szerint az is gond. hogy nagyon
sok az általános iskola.
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Eszközökre valóban nem jut semmi. A mi tízmilliós számitógépparkunkban egy
fillér költségvetési pénz sincs. Ma az iskola igazgatója nem pedagógiai vezető, hanem
menedzser. Ha valaki tud plusz bevételre szert tenni, annak egy része elmegy a
fenntartásra.

K. É.: A mi megyénkben a helyi önkormányzatok nagyon ragaszkodnak a közép-
iskolákhoz. Mindössze négy megyei fenntartású középfokú intézmény vaa mellettük
egy egyházi fenntartású és egy szolnoki magángimnázium működik. Ezzel szemben a
dunántúli megyékben azt lehet tapasztalni, hogy egyre inkább visszaadják a települések
a megyei önkormányzatnak a középiskolájukat.

Amit a kollegák elmondtak, az végeredményben tükrözi a megyei helyzetet; a gim-
náziumi, mind a szakközépiskolai normatívát általában 40%-kal egészítik ki a fenn-
tartók. Vizsgálatainkból az is kiderül, hogy a gimnáziumi fejkvótát magasabb összeggel
toldják meg. Ennek az a magyarázata, hogy a szakközépiskoláknak több lehetőségük
van. Fordulhatnak a Szakképzési Alaphoz, és pályázatok útján egészíthetik ki az eredeti
összeget. Sokkal kisebb a gimnáziumok pályázati lehetősége, és sokkal inkább arra
vannak utalva, hogy mennyit ad nekik a fenntartójuk.

P. L: Befejezésül egy sokat vitatott, ugyanakkor nagyon aktuális kérdésről szeret-
ném kikérni a véleményüket. Mit várnak a NAT bevezetésétől, milyennek látják a
bevezetés esélyeit és feltételeit?

B. J.: A NAT egy liberális szemléletű tanítási folyamatot zár le egy nagyon kemény
érettségivel, és ez így nem jó. Szeretném megóvni a mi iskolánkat ettől az egész
cirkusztól, szeretném megőrizni azokat az értékeket amik nálunk vannak. Ezzel nem
mondtam azt, hogy esetleg ha van leporolnivalónk, azt nem poroljuk le.

H. T.: Véleményem szerint a NAT jövő évi bevezetésének nincsenek meg a felté-
telei. Nem olyan a pedagógusok hangulata és az iskolák belső világa, amely egy ilyen
felülről elrendelt megújító folyamatnak most kedvezne. A pedagógusok nagy része nem
tudja, hogy ezeknek a változásoknak óraszámban és elbocsátásokban milyen követ-
kezményei lesznek. Tetézi mindezt, hogy az önkormányzat egyre inkább kivonul az
oktatás területéről. A pedagógusokat nem a pedagógiai program foglalkoztatja, hanem
a saját tantárgyuk, tehát nem gondolkoznak az iskola egészéről. Én nagyon félek attól,
hogy az ismétlődik meg, mint az előző új tanterveknél, tudniillik hogy a kollégák nem
tudják megérteni, hogy a kevesebb óraszám sokkal alaposabb, mélyebb munkát kíván.

Az külön gondot okoz, hogy a különböző iskolákból érkező, sajátos helyi tanter-
vekkel dolgozó gyerekeket hogyan tudjuk majd felkészíteni legalább a négy érettségi
tantárgyból az alapvizsgára. Ebben a zűrös helyzetben talán a hatosztályos gim-
náziumoknak a legkedvezőbb a helyzetük. A gyerekeknek négy éven át vannak
alapvizsgáik ugyanabban az iskolában, és ez nagyon nagy előny. Mi ezt nagyon jól
ismerjük a nyelvoktatás tapasztalatai alapján. Tökéletesen egyetértek Béres kollégával
abban, hogy egy liberális program után az érettségi nagyon kemény lesz.

Sz. L.: Megerősítem az eddig elhangzottakat Azt gondolom, így szétverik a nyolc-
osztályos, hat- és négyosztályos gimnáziumot, és a tanárokat is szétverik. Kilátástalan
a helyzet. Nemzeti alaptantervre szükség van, de nem ebben a formában, ilyen módon,
és ennyire rossz irányba mutató következményekkel! Csak 16 éves korig van lehetőség
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egy műveltségi anyag elsajátítására, nem pedig 18 éves korig, s ez visszalépés. Mi lesz
így a négyosztályos gimnáziummal?

K. É.: Én azt várom, hogy olyan helyi tantervek készülnek, amelyek nem fognak
egymástól lényegesen különbözni. Azt szeretném, ha jobban közelítenének egymáshoz
az iskolák, és minél kevesebb lenne a helyi sajátosság. Az érettségivel kapcsolatban a
kollégák kiemelték, hogy eltérő színvonalon működnek az iskolák. Az innovatív
tantestületek hamar felismerik majd, hogy a helyi tantervek nem csak a minimumokra
épülnek. Valószínűleg a kilencedik-tizedik évfolyamon, vagy a hatosztályos képzésben
a hetedik-nyolcadik évfolyamon is többet építenek be a tantervbe a minimumnál. Ha
így lesz, akkor már nem lehet olyan nagy gond az érettségire való felkészítés.

P. L.: A szerkesztőség nevében köszönöm a beszélgetést. Arra kérjük olvasóinkat
— a középiskolák más formáiban érintetteket is beleértve — küldjék el észrevételeiket
és gazdagítsák a most elindult eszmecserét.

Szolnok, Széchenyi körúti „Piros iskola" raj szakkörének munkája
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