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Z ELMÚLT NÉHÁNY ÉVBEN .1ÁTVÁNYOS~ME(;XÁLTOZP1'T

.arnagyar iskola-

. rend~zer szerkezete. A 8 o~zt4!yo~ .áhal~.'.'
'. . os. js.lS9.1a.;.és. .a.,.r.á~.p..ülo. 3.. éves. szak. . .
H
.

munkásképző valaminta4 éves középiskolákm4rnemJedikle.teljes egészében

a iskolarf:Iídszert, hiszen találhatunkmár 8 oszt:Aynálkev~~~l>bel,sőt ;többel ismúkö4p
általános iskolákat, 2éy~s.speciális szakiskolákat,. 6é~,8 ()sz,tály()s,gimllcíziumokat,5
vagy több éves középiskolákat és emellett virágzik a'poszt.:szekunder oktatás. Ha a
törvények alapján akarnánk eligazodni, azt látjuk, hogy az 1993-as oktatási tÖrvény
10 éves alapoktatásról beszélt, az újabb törvénymódosítás p~dig. a8 osztály()sált~án0s .
iskolát tekinti alapnak. Nem csoda ezek után, ha a sziÜők, tanárok sőt az oktatáskutatók
is sokfélé}{éppen értelmezik a kialakult helyzetet, és nagyfokú a bizonytalanság a
tekintetbeh, vajon milyennek is kell lennie az lskölaszerkezetnek. 1 A szerkezetrőlmint
formáról persze igazán akkor érdemes beszélni, ha tisztázódtak azok a célok, stratégiák,
amelyek szellemében és amelyeket segítve kellene a szerkezetnek alakulni~. Egy decep:tralizált oktatási rendszerben számolni kell azzal is, hogy az iskolaszer,!<ezet a közvetett
szabályzók révén lassabban és nem mindig a szándékokmenténal~U1. Ez a tanulmány
nem vállalkozik arra, hogy letegye a voksát egyetlen, a legjopbnaktartott szerkezeti
alternatíva mellett. Inkább arra próbálok választ találni~ hogy milyen is a mai iskolaszerkezét, és milyen tényezők alakították ilyenné, .rp.ilYen uj tendenciák fedezhetők
fel és az ad?~~de~ográfiai helr:etbőLkiindulv~1JliIYen alternatívák vázolható k fel az
oktatási szerkezet 'vertikálistago lódásátilletóen.

A magyar iskolarendszer vertikális szerkezetének változásai2
A nyolcvanas évek második felétől Magyarországon a politikai rendszer változása, a
demográfiai csúcs majd hull~mvölgy, az ifjúságimunkan:élküliség megjelenése és a
gazdasági recesszió szinte egy időben jelentkezett. A kilencvenes évek során a köhségvetés növekvq hiánya valamint a csökkenő gyermeklétszám akut finanszírozási
válságot generált az oktatás szférájában. Ez a válság elhúzódó jellegű, hiszen a fenntartó
önkormányzatok megpróbáltákaz eladósodás árán iselkeriÜhia konfliktusokat, de
mozgásterük folyamatosan' szűkiÜt. 'Ez a finanszírozási. válság és ·az .oktatási intéz.;;
mények túlélési stratégiája áll elsősorban a szerkezetváltás;és változás mögött. Ebben

1 A Nemzeti Alaptanterv ugyan ,magában rejt egy lehetséges vertikális szerkezeti modellt, és közvetve a tartalmi
szabályozáson keresztül ebbe az irányba is pr6bál hatni, de ennek hatása még kevéssé érezhet6.
2 Ez a fejezet nagyhantámaszkodik a Jelentés li magyar közoktatásról címú anyagban: léÍrtakra (Haldsz ér Lannert

1995).
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élen jártak a középfokú intézmények, de mint látni fogjuk, ez a változás ma már az
általános iskolákat és szakmunkásképző iskolákat sem kerüli el.

Demográfiai viszonyok

Az oktatás helyzetét al~pvetően! meghatározza az egyes korosztályok létszáma, összetétele. Magyarországon azelmúlt~vtizedben a korosztályok létszáma gyorsan változott.
A hatvanas évtized elejének rendkívül kis létszámú korosztályai után következtek a
hetvenesévek'négesebb 'ko ro sztályai.A demográfiai 'csúcs tanulói aközoktatásból
már kikerültek,azelmúltévekben ~ ált~ános iskolákban, két éve pedig már a középfokú oktatásban is egyre kevesebben vannak. A középfokú oktatás most érkezett el az
igazán'~adikálist~nulólétszáni~csökkeneshez, miközben az általános iskolákban ez a
folyamat·lassan' befejeződik, ahol a korosztályok létszáma azóta 120 OOO f6'körül
stab ilizálódott.

1.AB.JM
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Forrás: KSH Statisztikai Évkönyv, 1993.

A nyolcvanas évek végén, kilencvenes évekelején elsősorban a nagy létszáptú korosztályok belépése okozott gondot az iskoláknak, és ezt a hullámot jórészt a szakmunkásképző iskolák és speciálisszakiskolákvoltak hivatottak levezényelni.Ennekkövetkeztében romlott az ifjúsági munkaerőforrás képzettségének színvonala. Jelenleg pedig
éppen az a gond, hogy az azóta bővülő kapacitások egy egyre inkább szűkülő merítési
bázissal találják szembe magukat,' és így az iskolák közt megindul a harc a tanu.16kért,
és mint később látni fogjuk, éi ~ö~épfok lefelé és felfelé is terjeszkednikeidett.Természetesen ebben közrejátszott az is, hogy ezek a folyamatok nem ütköztekj()gi korlátokba.
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A törvények hatása
A vertikális iskolaszerkezeú!t:.érint6 váliozásokegy része már korábban, <anyolcvartas
évek triá~9dikfelébenelirldult;Ezeketaz' 1985-ösoktatási ·törvény.tt;tte .1~hetQvé
azáltal;chogy megnyitottaa. helyiciskolaszintű·tartalmiés'szervezetildsérletek indí,
tásánaklenetőségét.. Az igazán komoly és .nagymértékű; vál~()zások anyolc:vanas.>és
kilencvenes évtized fordulóján ;Kezdődtek el,-részben;agimnáziumok lefelé történő
építkezéSétJehetővétevó1990-es'törvénymódosítás. nyomán,részbeh ~Z általáhos
iskolákból kikerülők dÖntő' többségétaddig.befogadó szakmunkásképzésgyorsJeéc
pülésén~khatására.

Az 1993'-as közoktatási törvény: elfogadása előtt az iskolaszerkezetetériritó iskolaji
szintű váltöztatásokhozmég ~9ZPQhtijóváhagyásra vóltszükség.. A közponiiengedé-;
lyezésigyak()rlatot'azoIlbanfebbemazr idószakban'a rehdkívülnagyfokú1iberaliznlus
jellemezte.":Egyideig áiiskolákakár·aiőketfenntartó .önkonnányzatok hozzájárulása
nélkül js ..hozzáj!.lthattak .a!,kozponti cengedélyhei. Később .• hiinden esetbeRmeg~
követelték a helyi hozzájárUlást, '. aZo nb án laz·. önkormányzatökmaguk; isrugalIn:lS
engedélyezési politikát köv-etettek::ha az adott iskolában megvoltaka megfeleló'szaktnai
és pénziigyi'feltételek;;általábatftánio'gaitáka szerkezeti vcq~oztatásokat;anélküt hogy
elemeztékvolna .ai6khatását ·ahelyi. ellátásI. vIszonyokra. Így például csak ,titkán
vettéktel<intetbe. azt, hogy az'alsóbkosztályok indítása agimnáziumba: felvehető
tanulók sz~mának ·csökken~sével jár.. .. .'
. . . . .'
.
Az 1993':asközolúatási;törY~ilyelfogadásával továb h tágult annak a: lehetősége,
hogy az iskolarendszerben helyi kezdeményezések alapján szeikezetiváltozáso~;tör,.,
ténjenek. :Atörvény,szenteSítetteainár.korábban elindultváltozásokat·azáltal,. hogy
a gimnáziumi oktatásnegy-"hat-és nyelcévfolyamos formáit egyenrangúnak ism~rte
el, azaz kísérleti jellegűforniákból rehdSzeralkoróJormávátette őket. Azjskolasierk~et
szempontjaQólrendkívülihorderejú:a törv-énynek aza;rehdelkezése is, amely -a
szakképzésitörvénnyeLosszhárigbah.J... nyolcróLtíz évreeinelte fel az általános alapképzés ·időtartamát;
Mindezekhatásáraamagyarközoktatásban olyan iskolaszerkezeti modell jött létre,
amely tantervi értelemben nem ·határozza· meg pontosan •az alapfokú .·.oktatds· idtJtartamdt, azaz lehetóvéteszi innen 'a· középfokú. oktatasba '. v'alóátlépést; különböző
életkorhari.Megváltozotttenát az; egymásra 'épülőiskolafokozatokkorábban jellemző
elve. Az alap- .ésa középfokú oktatás !kétalreridszere közöttihatárvonal elmosóqott,
azaz leneiővév-ált az, hogy egyidejűleg 'egymástól eltérő vertikális szerkezeti megoldások
alakuljanak ki. Különösennagyjelentősége'v-an annakl hogyraz ezek közöttÍválasztást
a törvény a helyi önkormányzatok hatáskörébe utalta. A közoktatási törvény Parlament
elé terjeszt~tt.módósítása 1995 nyaráll arratett:j~lVaslatot,hogyaren~kívüLliherális
szerkezeriszahályozásha, bizonyos korlátozó' elemeket· vigyenek'. bele, "·így p'éldául
deklarálják;hogy az általános Iskola általában nyolc-, a gimnáziuinperug.'négyesitályos.
Ugyanakkor,a ·törvénymócfosírasi jav~slat az ettől való eltérés Jeltételeinekrögzítését
is kilátásba helyezte, mégpedig olyannyira tágan, hogy az a szerkezeti átalakuiás
folytatódását semmiképpen n~rtlzár:n:í Ici.
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A középfokú oktatás kétirányú terjeszk~dése
AhaFes nyolcosztályos gimnáziumok terjedésénekmeghatározó,oka- túl ,aiz~rős
társadalmi igényen' és. a" történelmi •hagyományokhoz: való. visszatérés vágyán. -:f•.,az
intézmenyek közvetlen érdekeltsége a korai beiskolázásbanés ataqulólétszámlmeg~
tartásában. Azáltal, hogya gimnáziumok lehetőséget kapta}{a JO-14 éves, ko rcsopo rt
befogadására, verseny alakult.kiközöttük és az áltaHínos, iskolák között: azért,h~gy
melyikűk iskolázzabe a demográfiai hullám miattcsökkenólétszámú tanulókat. Ebben
a versenyben a gimnáziuIlloktermészetesen helyzetielőnytélveznek.
A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok száma 1991 és 1994 között 66-ról 214sre
bővült. Ma már a tiszta profilú gimnáziúmokdöntő többségében működik hat v~gy
nyok.évfolyamosbsztály.3 A hat- ·és ,·nyolcosztályos. gimnáziumokba. járó ,tanulók
száma az adott korcsopotthoz, képestniamég.igenalacson~(Azosztályokés tanulók
számátNizsgálvaazonbah ·feltún6.a .növekedés: 1991. es.. 1994 között, mint~gy-öt~
szörösérci nőtt a tanulók :száma~AI0214 éveseknövekvó arányú::gilllnáziumibeiskolázása'komoly kihívást jelent az általános iskolák szániára.. ,Ennek hatása különösen
ott é~ezhetó; :amelyek hat-" és nyolCosztályos gimnáziumok vonzáskörzetében·mu-:ködnek, 'és ezek között is éppen azokban, amelyek korábban. aJegmagasabbszínvonalú
oktatást! nyújtották A gimnáziumba való korai átlépés valószínűsége ugyariis.éppen
az ilyen.' iskolák· tanulóinak körében a ·legnagyobb~. Az ilyen iskalákban' fényeget .a
leginkább az, hogy szakadék keletkezik alsó és a Jels6.tagozatközött"hiszen amíg:az
alsó tagozat továbbra'. isválógatottgyerekekkeldolgozhat:,addiga felsőben cs~ a
gyengébbek maradnak~
Noha a 10-14 éves, azaiazáltalános iskbiai korosztályt tekintve 1993-:han'l1").ég
nagyorikis.arányúvol~a gimnáziumakbaval6átlépés (az otödikesek2,l, ahatodiko~9k
1,5, ahetedikesek' 3,7 és. a nyolCadikosok 1 ,8%-"~ járt· gimnáziumi. osztályokba) , ,a
gyors' terjedés miatta kihívást nemszabad elhanyagolni.A terjedés. gYorsaságára
mindenekelőtt a nyolCadikosok és .• a'· hetedikesekközöttiarány' eltérés éből lehet
következtetni. Ez azt mutatja, hogy 1992 és 1993 között egy év alattmegdupldzádott
a gimnaziumba járó 12-13 évesek aránya .. Ahat- és nyolcosztályos gimnáziumok
egyes évfolyamait.látogató tanu16k számát az 1.., tábla mutatja.
A vertikális szerkezet fellazulásával és átalakulásával párhuzamosan egy másikjelentós
vertikális szerkezeti változás is elindult: á középiskolai oktatásmeghosszabbodása. Ez
megmutatkozik a rugalmasoeiskolázás folytál1 •. az. általános. iskolába 7 évesenlépók
számán~ növekedésében, másrészt az ún. nulladik valallliIlt az. ötödik évfolyamok
indításában, bár. vannak szakközépiskolák,<aIl1elyek.·hatodik évfolyam indítá$át is
tervezik.
Viszonylag új jelenség, hogyazelsósökkörében az elínúltnégy-"ötévbencsökkent
a hat évesnel fi~talabbak aránya 5,3..,rőI2,8%-ra, a 6 évesek aráIlyanagyjábólstabilan
81-82% körül alakult, viszont 11..,rőI14%-'ra nótt a 7 évesen e!sősek aránya (ld. II.
tábla) . Ezeket a számókatazalábbi tábla mutatja, ahol még nem jelennek mega nyári
'i

3 A tiszta profilú gimnáziumoknak majdnem egyötöde egyháZi fe~ntartású i~kola. "
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hónapokban született,és.arugalmas·beiskolázás revén egy évvel később, :]évesen
iskolábakerü16gyerekek.[,~hát arugalrilasbeiskolázás hatásától eltekintve is nőtt a
hétévesen iskolábákerülők száfua, ami arra utalhat, hogy az iskolaköteles korosztályból
is egyte; többen lépnek be egy"évvel később a rendszerbe.'
.
I. TÁBLA

A hat-'és nyolcévfoly)imbsgi~~~~iurrw1:taJl'lulóinak ésosztdlyainaka szdma
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MKM oktatru;i st~tfsztiill

II. TÁBLA
Az dltaldnos iskolaielsoofitdlyos tanulók korcsoporfszerinti összetétele, 1990-1994
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Forrás: MKM oktatási statisitik:í,k

Amennyiben a nyári hónapokban szület'ett korosztálYt is megbecsüljük afélévi bontásban:megadott oktatásist:ti,sziika alapján, és hdizáadjukazadott év május 3L~ig
hetedik életévük~t 'betöltt?k :számához, akkor a beiskolázásnál hétévesek száma még
nagyob~ lesz. ~~}ruk~~Sl~?sÖk ~özt 19~2-93-b~35% volt (Farkas 199?J Ezazt
mutatja~ hogy egy~eJ.l~ps~efúbb az.19~5. évi oktatási· törvény adta rug~mas·beis ..
kolázásilehetősé~'asz~lőkkörében, később adják iskolába agyerekeket.'
A rugalmas beisk?lázásJeleIl3őségéne~ ~egn~ve~e1é~e egyrészt többlettér~eket 'ró
az óvodákra mína pedag6giai,riliIür finanszírozási s~~mpontból, hiszen sok hatéves
gyermek is marád iriég'eböen.'az .in.tézniéiiydp ushan. Másrészt megnövekedhet~iok
száma, akik a 9. osztály elvégzése után már elérik a tanköteles kor felső határát.
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A nulladikévfolyamok ,a kétnyelvúgimnáziumok beVeietéséveljelentekIlJe,ga
nyolcvanas évekel~jén: céljuk az volt,. hógyintenzív ide:gén nyelvi felkészítést 'n~jt7
sanakazegye,s tantárgyakat később idegen nyelven hallgató ·tanulóksiámára. Idpvel
elsősorban a szakközépiskolai "szférában indult erótelj(:!~ . növekedésnek.a null9:#ik
osztályok száma. Az ötödik évfolyamok az iskolarendszerú középfokú technikusképzés
visszaállításáv,~ljelen~ek Pleg,. ugyan~akaIlyolcy~~~~y~k,.p,~Qc:lihf~lében. Az. Ö~9.4il{
évfolya~ i~~ítá~ahossz~idei~ a s~kköz~pisko~~ szfé~ára korlátozódott, azonban
1994""oen már riiegjelentek ~ ötödikévfolyamos giliulázisták is. Az ötödik gimnázIumi
évfolyarrr()taz1993-as közoktatási törvény intézfllél1yesífette~j~ötödikés különösen
a hatodik évfolyamos osztályok indításának terve a közép- és felsőfo,kú oktatás kÖzÖt!i
kapcsolat~kátalakulását,az ún. pos~t~szekuo4er oktatá~expanzióját jelzi. . ';. •. :',
A nulladik évfolyamokra beiskohízott tanufók szám,aaz )994/95-ös tanévbe,!t',:a.i
előző évihez képest csökkent, de az 1990-es s~intnél ~égígy is 39%-kal magasabb
(ld. III. táb~a).A nulladikévfolyamos tanuló~nagy rés~e (1994-ben 66%-a) gi*n~-.
ziumba jár. Az 5. évfolyamok 1993:'ig döntően a régi hagyományoko? alapuló Il1t1~,~~
szakközép!s~olákban múködtek O?9Q és 199}~özöt~;:l.z5. évesek több mint ~.~~;-:
a itt tanult), jelenleg azop.ban egyre többen lcerülnek ki a normál középfokú szal01,a,i
képzést adó szakközépiskolák tanulói közül. Számuk ebben az s~p#piskolatípu~g'M1
az előző éyhezképest háromnegyedéye;l nőtt.·Az,1994{~$ tanévben ötödik oszt@yba
járó 16548 szakközépiskolás közül már 4.997 normál középfokú képzési célú
szakközépiskolás volt. Az ötödik osztályok indításakülönöse~ ~kereskedelmi, ideg;~I'l
forgalmi, közgazdasági és egészségügyi iskolákra jellemző. .,
"

III. TÁBLA
JI nulla4ikés ötöclikfJsztdly"s tanuló*s.74maif~0latípuson~~nt,~9})Oés1994 közijtt

Iskolatípus

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

"'I

O.

5.

O.

.,5.

O..

5.

O.

5.

O.

5.

Gimná~ium
1079
1164
1.17.8
1 ,118
1125
11
Szakközépiskola 137 7 100 402 7,596 555 12 569
747 9360 569 16 548
Összesen
1216 7 100 1 566 7596 1 733 12 569 '1865 9360 1 694 16559
Forrás: MKM oktatási statisztikák

A középfokú oktatás hosszabbodása a középiskolai beiskolázás' expanziója mellett
közoktatási rendszerünkmeghatározó jeleIltóségú változása~ ~ált~ános képzés t~r~
leténezt.~ Jend~nci~tfelteh~tp~n ,~rqsíteni, fo&jaaz ~rettségirend,~z~r várhat9 .r(!forrJ:1jfl~
hiszeIl~i~pnyos tat;ltárgyakpan az. el11elts.zintú,a,za,za, J~I~9()kWtási f~lvételi vizsg4t is
kiváltó "izsgákra<:s~ hosszabbidő alatt lt!het l11aj4felké~~~lni. ..A. $~épz;és te~ül~8~n
ez a te114eI1~ié:lmég irrkáp.b iell~lllz;ójamit aszakképz~s f~jl~sztésévelkapc~olat()s kor~
mányzati elképz~~éS~k,: is. továpberősítenekEzek é~te;1111épt!n1;lgyél,nis a konkrét sz;akmára felkészít6 SP(!CfalizálcS.szakképzés t!g~sze"del~galápbis4öntó l1éÍnyada az ~r~tts~git
követő i4ós~kréltolócliklci.. ~ppen ~rqekelt(!~aziskql~~S:.Jl1i~(!11 ilYfl1óqop,lq>i})oly
belső vá1HJzás. n~lkültudIl#alkallll~()dIti az általánosképz~h()s~zabbáválásáh()z.
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AmenllyiRe~ viszont az els9 sz#ép~e~~~ég~e~;y~gJl1}~s;.in~enes,; a~or á ~köi?ktatás

a már.~Jl~M~~tt folya11lato,klGll. öss~ij~9~al}~1~R~r7~ .koJ:~~~s dhúzódhar.. ..... .
E f?l~~W-a~,akárc~ak. a rugalIIlas)~~t~g~I~~~,·~gm?~Y:'~~ans7.íro~ási é~ szabaIr~~~~ii
kérdése~~~: yet JöL: ,' Ah~~~~aH9 k~z~r>,i}~~8!~i'9*tatá{~ ;~yil",á~ jóval k?ltsé'gr~t~R'
Kérdés}es,'.:,.~()gyennek, P~.~.z,iigyi {eJ~é~fl~i. f)n1~!~e~~~;~e,.~1~ak~e',.,i~letve. '~egte.te~t-
hetők~e.·.hliy~l a.lIleRn~19köf:~Rfo~~.g~~~~~~~~f?~:a,lili§sa. Yárhatóan.7gyre in~lJ~

i ,',,:'.}'

összelGtPc~g.1Ó4ikmaja azzal~'Ro~zt-~~~~~4er~~R~~~ c~~tlssal, atIlely~ek ~i~rvezé;sé~$

a felső?kt~tás isb~~p~olQ:dik, stiikSéRes~~,~Ng~t,a~~izépf?k4 oktatá~;7.áró' s~~~~~.~f~
és a fe~.~ő8~tatás .kezd~s,t~~sz~r~; v().~~t~?~?;~z~l?#Y()t~s'i.~ö~()tti;job~. ho.o;r~ill~~i2:.~.~
középi~.~9:lai . pktatá~.,•. 11le~11~1~~.~ '~~pgl • .~~íyá~f. j~15p-t .•a .y~rfikális. .• ~t~r:~ezet .• . ~gé$;lér~
is. A h()s~~~l??iSkol~~ H~~i~Je~~t?"éf~S~~,;~se~e?~~él}yste~íthe~i 6els.ő v~n~~Es~
képzé~ifiW.~sok h?s,s,~~r:~}i~F~P'~~41á,?*~j~~&qlld?lf§á!•... c....... . :c>'
.>/•..:
A kÖ7qKt~!á~i ren4~zfrve.rti~i~.• ~.~~~.~ter:~~!!~!~~tqf~~h,.~•. n~&r•. szerep~~.j~ts~~~
azok ~.;t~n~~p'~ vált?~!<l:f~S?~.t~,. ~~lrt!~. ;;~~.11~1~&!r~gW •.3~:.~.~().~~ . isk21~dp~~.:~1~p~~;~~
szerve:etiJ~ll~m~ói~ ~e~~J:t~7~at~~~ .•~.. ~t~~Jtl~~'jaz' o~f~tás.;egyrnásf~~PHgS·!H71~.1
tartal~i5~tqu,sait. )ell(!~~~e~~n.ilte,n ~ál~ett~Ms~;a1).á!}:l~~' yilágbaplü sZr~~ö~~~
iskolai modell, amely két jól elkülÖnülő vertikális CiK].usra osztja a képzési folyamatot.
Az első~i}{lus két évig tartésáltalállos~épzésicélú, a~ásodik~ét va~h~ro~,évig,
és célja a szakképzés~ Ez a tantervi újítás reszben azokra a szakközépiskolai 'oktatásban
már kq!~~~an elin~~lt • lásérletekre ~p~t,~a,~ely a gimn~ill~i;és.~z.~özég~s~~l~!
oktatá~. g~~%?Sz3.kas~~.~~k a közelítéseret6tekszik. Lényegé1:>enhason:ló fO~~~fI}~fgt
indított él'~' gimnáziuinokban a Fakultációelterjedése, és ugyanennek az· ető~ödésé
várhatóa~érettségi kilátá~hahelyeiett reformJ#ól.

a
i.

•...•

.'.i

A települ~sszerkeiet~s intézméhymérete~'hatása az is~olaszerk.~~etre
A vertilcilis szerkezet t drámaianhefolyásolj~;:é~befolyásolta a tanl1101étszám csök7
kenése.~öbbek közt~.tanulókér~J~lytatottH~rcis szerepetjátszouagimnáziumok
lefelé te~j~szkedéséb~rr.Az elemi fgKon viszoIlt az intézméIlYt!k szám~ak növekedése,
valamin~az ezek fo~nán egyre kisebb intétl~}éllyméretek .fI1iatt egyre több helyen
okoz nehé?-séget a nyolcosztályos általános is~()~~~~nntart~s;~. Ma azált~lános iskolák
nagy hányadában (62,80/0) kevesebb, mint 16 OS:ztály yaIl, azaz kétpárhu:zaIIlos
osztálynál kevesebb működik. Az általános iskolák felébe 200tanulónál~evesebb jár,
és több, mint negyedébe .kevesebb, mint 100 tanuló. A 200 tanuló hál kevesebbel
működi:>általánosiskölákha jár a'tanWók csaknefl} J 8%~á,.a 100 tanuló nál kevesebbe
4,4%. Igeni nagy tenátakislétszámú,általánosiskolák szán1aiFontos'niegemIítehi,
hogy kis létszámú általános Ískolák nemcsak, falvakban, hanema,demográfiaicsökkenés
nyomán városokban jstalálhatókAzMKM1995~benv:égzett vizsgálataszeHnt a
20 OOO fő ri él nagyobb lélekszáinútelepüléseken 2Ó4olyan általáriosiskolá működik,
melyekbe 200-nál kevesebb tanuló jár.
.
Az ált~áp.2s iskol~ig~n ~~gyh~}'f~~~*(199 3e1ején~.o4.is~ol*~*a~ztöbb,
mint egyötödüknek) ny()lcI1álkey~s~,bb;~vtolY~Ina-val1 .. E?:ekna,gyrész~(380 iS}(Qla}
négyositályos; áZaz. csak alsó tágózattal:működik, áin ennél iSIIlagasabb ·az 1-3 és 5-
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7 évfolyammal múköció . intézIllél1yeks~4ma.4 A ny?lcévfolyamosnálk~e~ee~e~
múködó általán?~ . i~ko,láktpagfs.sz~maf.hazai teleHül\é~i . viszon,yo~~z . -v;~I~~
kal~l~Z~odást j~Izi~At~l~gülésel{l1e~kis ljá~Y3.4ában .(függetl~nüI •.~. is~~larep:~~er
ver~itcllis szerkezet~tónaJlIlyi.· ~szfá!r 'V~11'. a~ellnyi.ga~cla~ág()san. fe~~~a~~~~~?~:~
iskol~~:~gyötöde.1 009. f()Jlél.kis~bb .1él;e~s~ámú fa1~cikban találhat~,; azaz.o.!~~~
telep~l~seken, .. amr'Y~~ilt;g~~k~je.J1~fl1.1ehet k~~es ,.a s~Kos ellátástpiz,t,()sít~J~I~?:
tagq~~tegészbell ,v~gy akár. r~szb~ll ~~~ .mtiködtetésér,e.{]gyanc~al{l11a)?n~fl1L~~
ötö~Hyi.azon iSl{ol~~ 3.~áR:}'~,~~elYfk 1 O~P•. és '~"" OOO J{~~?t,ti .1~le~s~~T-ú. >~~lf-'
pülés~gt;1l tal~43.f?~·;.E:~ek lla~;r~~z,~b~~már 20;2? .fós.l~ts~~m~ali '. ~l1~~.:N~V~f
i

szerYff.l1i.a.nY<>,lf.·.p4r~~~p:loS?s~ftU~~azolll>allilyel1~acsol1rtaJ1~<?~ét~~m~II.~f~

az áH~~i ·t41l1()~at4si R$.S~t1?~.l~~ssze·. &~m.elég~nc:l()tpe~feI~? .ös,szi~~1te!~ . fCll1.t~~t#I~f
bérének a biztositásanoz·.}\;116()lc 5'i()lr~:lJ1l1~J<e\Te~7~~ .~s;~tMI0#. n;t~~~ó '~~k~!~
szálIl~.t.;~s legfollt()s3.?~ .~~(lW~~i3.I"\;'".fá~!~J~~t3.1:j3.:, ~~ ~~I.lci?lyasR~t~?·h?~ .·~ •. ~t!rgOS
osz"t41y.~~tsz~rn·:~Z;?--? HSt~ál~()~:~.~~ol.~p~ . a le~~~~bp~ itt.~t~tlJa? .~'.fels6 •. ~~I}"mo,~

hiáIlY()f~ak.·./\ .31.·~~t~vfoI~~M?s:is8eJáq?laz" ~1~9 3/?~-?s taIiey~~!l.14.ol}'ap.~f>1~:
ahol. ~~p:1;múkqdött. 8.(~~zt#y~ ~!~~a.h,.él~1f<?Iy~~o~~~gélJ1.3.5.isI{oIa Kpziil .·~~;p~n
nem Il11Íködött 7. és 8. ;9S7.tály~. ~~élZ a,. I~épülésafeIsó. osztályok ~ráI1y~bél indtilrel..
IV TÁBLA

.

Az intézmények éstC{nttMkm~gosg;/4saa múködó étfolyamok sZlÍ1JUl.rzerint, .19}!3/94...ben :
Mű.k()~;~;

Tanulók

Irltézméllye,k
N

1
2
3
4
5
6
7
8
Összesen

57
128
156
380
17
35
31
2968
3772

%

t,5
3,4

Ai 1
10,'1
4,5
~,3

8,2
78,9
100,0

N

2021
6947
5.520
18485
1683
5103
3688
965969
1009416

T~,~~19(

Tan'-Jó/

42,1
41,4

32,1

21,0

16J
1();6
9,4
9,9
8,7
11,2
11,3

terem '. pedagÓgus' .

évfolYélrn
%

0,2
0,7
0;6
1,8
0~2

0;5

0,4
95,6
100,0

16,5
16,4
17,0
14;0
21;1
21;0

31,7

Forrás: MKM Oktatási statisztika

Akis Iskolák ügyeszórosan összefügg a kistelepülések problém.ájával. Aziskoláktöbb,
mintfele(5 80/0) községekben taIálható,imiköiben azosztályok44%-a,.apedagógusok
410/0~atalálhatóitt;ésatanulók40%-atanul.ezekbenaziskolákban •. Azössze~ont
oszt~yok.aráqyaa városokban elenyésző, az ilyen osztályok86%--a a községekben
van .. Ennekmegfelelóen. az egy.' iskolára jutó tanu16kszámaa kö~égekbenmessze
4 Font()s hFgslÍlrOzni,' hogya Jljrol~'~sitálynál' keveSeb~lJIill~Öd6ált~4n0siskőlák' nagy hánya~~ nem önáÍJó,
hanem tagiskola.]deznünkkell azt is, hogya statisztiIWadátgy6Jtéshiányossága,i miatt az ilyen aJtalánosiSltoJák közöttjel~ik tn~tölJlJhat éS~yOlcosztály()S gimn3ziunladatajs. Jgy.aVaIós:igban az ilyen iskolák száma
kisebb, mint amit a statisztika mutat.
. .
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alacsonyapb, Illint ~yárosokb~n (lTIiközben a .~ülönb~zÓ.~!pusú yároso~átlapszám~i
közt nen; ~pyira na9}'a kii1.öHbség) !~egy osz~ályr~ésegy'py~agóg~sr~ jtltÓunulq~
számáb~p;,'yiszont nerrl~~o~~a kü19nbség a község~kjay~r~~A..19.000 fő alatri
település;~~?pvoltt~~!hat().~iskoláf 60,5%-~, tníga t~n~lók42" l%-a tantllt eze~ef1
a telePü1és~ken.,Az5Q9,fÓ.a.l~tti településeken~t1aposéln.51 fő~ iskolákmúködne;k,
ami a 10 OOO főalatú településeke:n működő is~olákát1agának iskevesebb, mint

harm~da.,:,.

i. .' .........•. » ' " ...,'.,', •. • .'.' ;. ,..• '
A kistelef>W~sek kisisko14i.ma közistnerten ~ehéz lielyzetbedvanIl~k. Sok közülli,~
nemrégi~en ()pálló~()?()t~illetve léte~üh~; ~r~e tám:?gat~stis kapta}{, viszRnt a ronll~,
államhá];~~f~4si helyz~t.ésa .csijkken?gyereld~tsz~m Ill,iatt..?gyr~ 'i.h~hezebben, finél~
szírozhéltók~ Ez .~ ké,fclé.s~()t nYl1lRllszt~,J:l fin~nszír()z~si pr()blé~~"deki~~t ,az isk?l~~
szerkezet{et~,h-iszep ,~~t!~yf?IY~l11?:~ csökkentéséh{!z,yyZ~th~F.,ftilyen kisiskolákban,.
általa újtörfsyopal~elet~~fi~az&ap~ és.kötéPfo~1Í kép~é.s:yert~kális struk~úrájáb~?~
Itt kell rnegjegyeznünk,hogy riasztó jeleket tapasit~llpk flz o.~t~tás min~ségé~
illetőel}, A~~pújél9b.~gpÜo~~.y:iz~gá}.~tok alaPi.áp úgytúIlik,h~g}'~~.e.lm4lt években
egészébenM,~ö1<l<ent a tanul é\nyi teljesítmények FÜ}{rébe.llt;n~rr~ktatássz.ínvonéUfl~
l1l
és ezen b~1.ii~ ,is .n6tt as~aJ<:a4ék afalusi, községi ~s a :árosiis~oEíkkö~ött - az utóböi<l~
javára.. Eb}j61. arra következtetlletünk, h()gy-a •. ki~ebb.telep~lé~~~ •. ereiü~ön felíj)
próbálják/y~ntartani . ?Yblc;?sztályos.ált~lános,is~?láik~t, .tz.prakran ~.,.min~sép
rovásáran:legy', his:z,en11,ip,cs .lehet9séga r:negfe~elŐtansz~lIlé~yzet, }jiztosításá~a, '. a

minőségtl1f~6rzés~Bedigl~egoldat1an.

.•. •.•.. .' ".' ". . . . . .... '.' .,'.., .. 3
Össze.fogl~X~,ll1.eg!ll~pÍ,tliatjuk,hogy a,szab~J,'?~sban b~köy~tIsez~tt"változáso~
valamint ~ss(jkk~Il9 g}'efe~éts~ám és roml?pépz~gy~.helyt\,t:~i<lt.~ ()lyan t~naenciál{
jelentek ~5:~.a magyar o.kratási rendszerben, aIT1elye~alapve:tően befolyásolj~~
vertikális sze'rkezet alakulását. A gimnáziumok lefelé terjesz~~4~sé"\Te~,~IIllosódott,él~ .
alap- -és középfok közötti, a szakközépiskola felfelé terjeszkedesével pedig a közép és
felsőfok közötti határ. A vertikális szerkezet felbomlása áttekinthetetlenné tesz! az
iskolarendszett,rohtja'allnak átjáihatóságát, abehnetapasZtalhatótrendek aközép'iskolázás kiterjesztése ellenében hatnak. Másrészt a rendszer lefelé és felfeleterjeszkedése .a finanszírozás és irányítást~r:~n okozhatprobléIl1ákat.
>

,

.'

'..

'

Iskolas~~!~ezet és ~~~sadalmi igén.y~k
Az iskolasz(!~~ezeti .vált~)Zá~9kmögött különböző érdekek,.~ársa4alm,ijgények 1l.ú7
zódnak.· Erről még igen hiányosak az ismereteink, deazOrszágos Közoktatási Inté-

zetben 199~-ben és 1995-ben folyt~tott okt~tásügyi~özvélemény-kutatáso,~ered-,
ményei nér:ni inforrnációt nyújtanakarról,hogyan vélekedett, véle~eclik.a .kö~az
oktatás szerke:z"etér6L5
., . '
Az 1990 ,és 1995 között elW1t id6nem hagyta változatlanul;az emberek oktatással
kapcsolatos igényeit sem. A két időszak összehasonlításat lehetővé tevő vizsgálatokból
·

,

.

i

.•...

5 Itt'els6sorban az Országos Közoktatási Intézetben 1990-ben'és1995-ben folytatott közvélemény-kutatások
(1000 f6s reprezentatív mintával) eredményeire támaszkodtam.
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az d9cül ki,hogy megnőtt azok aránya,akik am(}dern, individuális'ért~k~~~~
kaPcsol6dó célok teljesítését várják ,az is~ol~~t,<sl, és csökkent azoké, akik a~~t~o~
mányos, közösségi értékekhez kapcsolódó célqkét.l.Twancsak egyre többenv~A~~~
aki~~ egyenlősdivel szemben. a ver~en}'t" ,.~. ~zel~ciót~r~sítő célokat támogat~~i.lW,~a
a kod~binál nagyobb aránybanpárt?lj~~~ we~m~kekképességek szerind;szét~
választását, a tehetségesek külön oktatását, a szabad iskolaválasztást.
A hazai közvélemény döntő része, é~zékeliaz~skol~szerkezettel kapcsolat()'~:R~?b~
lémá~t: sok embernek a lehetséges isk~l<lSze~kez~ti~lternadvákról is többé-~er~~p~
kohefel1s el~épzelésük van és van vélelP;éllyü~~~tól. is, milyen lenne,a ~~~~~~R~
iskol~,szerkez,et. (Ezt . a .v~leményt .I?e~r~~~roz~~~skol~zottságuk és társadalnc:i,',~~lr. zet ük.) Minél iskolázottabb valaki .~~.~~n~lI?a~~~b~~n~dyezkedik el a tár~~?~l~i
hierarFhiában,annál in~áb~. tálllo~tjél.a,s:z~lektívebb .iskol~s~e~kez~timegol~~s8.~~'
vagy~~ ;azokat,~melyek lehetóvé teszik; hogya gyerekekviszonyla,gkorai életkqr?an
kerülj~l1ekátfö~éRiskolákba....... ' .,'.' . . : . i>.>. : . •,.,. " ',.••.... , •........ .
Az V. tábla mutatja, hogy: 1990-hez képes~j·~en~9sel1.niegnö"ekedFtt.a.jele~.I~gi
8+4-.e~i~kohlszerkezet híveinek aránya,}3%-ról }7%7ra. A6,+6-o~ változat,: :ir~Ilti
szimpátia is csak kevéssé lanka~t,ésa s0kszínú,véÜt()zatosmegoldás0k hIveinek aréÍrl~~
sem csappant meg 1990 óta.. ~iviszont érdekes,hogyjele~tósen. visszae~~~ta
hagyolllányos 4+8é~ az ÚjlO+2 iskolas.~erk(!zeti tpegoldásokat prefe~álók ~r~e~~;
19,5%-r618,6%-ra, illetve 14,3%-róI9,7%7ra2i\.~t4-es~ariáns 19:5-be~is felt,~l1~~J.l
népszerú~b. a.kevésbé iskolázott~8(jreben" IIlíga ,Korai szel~~ciót leh~tó,,~.tev()
meg?l~~oK (4+8,6+6, sokszInú)in~~?~i~koláz?ft~kkörébe~népsze~~ek. A..l.o,t~.~
es m~90ldás n~pszerúsége mindeg}'ik csopor~n~ csökkent, dé legkevésbé azér?t~
ségizettek körében. Sem a túl korai, sem atúlkésói szelekció nem ig~zán népszerű
tehát alakosság körében.

r:.,

V. TÁBLA
A külijnböző iskolaszerkezeti megolddsok hílJeinekar4nytlaközv.éleményb~n, .195J,Q-ben
és 1995-:-ben(%)
A kérdezett ISkolalvegzettsége
Nyolc általános
vagy kevesebb Középlsk()la
A preferált modell 1990 1995- 1990

11,3
Nemtu~ja
41,2
Ajelenl.egi 8+4
Ahagyományos 4+8 16,4
12,2
Az új 6+6
Az új 10+2
11,-3
7,5
Sokszínű, változatos
Együtt
100,0

12,1
52,7
7,0
10,1
7,8
10,3
100,0

1,9.
23,6
21,6
14,9
18;1
20,0
~OO,O

Felsőfok

Együtt

1995

1990

1995

1990

.5,9
38,3
10,8
16,7
15;3
13;1
100,0

O,~

12,8
'28,4
15,5
18,1
17,2
100,0

1,0
28,6
14,3
21,4
9,2
25,5
100,0

7,0
33,0
19,5
13;5
14,3
12;7
100,0

1995

9,6

4~:9

8;6
12,8
9~7

12,5
100,0

Forrás: Oktatásügyi közvéleménykutatások. Országos Közoktatási Intézet- Szocio-Reflex Kft (1 OOO fós, a magyar
felnőtt lákosságot reprezen'cál6 minták, 1990 és 1995 tavaszán)
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Az iskolaszerkezettel kapcsolatos közvélemény-kutatáso~adatait persze nagyon óva::tosan kell kezelnünk. Ezúttal az embereknek túlságosan komplex kérdéskörben kell
vélemériyfnyilvánítaniuk, és ezért sem az nemvehetÓbiZt{)sra; hogy mindig ugyanazt
értik a~'{~gyes kategóriákon, sem az, hogy az' összes lehetséges alternatívát végig-:
gondolják.' Ezek alternatívák nyitVa. hag}'ták'atovábbi,~aziskolaszerkezet három
szintretcÍgblódásának. kérdését. Fontos hangsúlyoini, hogy' .11emmindenkinek van
tudomásia jelenleg zajló szerkezetiváltbzásokról. Egy iskoláskorú gyermeket nevelő
szülők ~örében (572 fő) végzett'1995-ösköivélenlélly-kllt:atásbólpéldául az derült
ki, hogyamegkérdezettekszülőlmekkevesebb,'.hlinthá.tÖmnegyede,(70,50/0) hallott
arról, hBg}' mar 10 vagy 12 éves k()rban át le~et melliiFközépiskolákba (ez az aránya
teljes nía.gya.rfe1n6tt lakösságot' reprezeritál6Ilüntában640/0).Emellett a vélemények
nyilvánvalóan nem is mindig megalapozottak. Nem ritka, hogy valaki, miközben
jónak tartja a gyerekek képességük és tudcísuk sz~rinti korai szétválasztását, nem híve
~em anyplc-, sem a hatosztályos közép iskolának. ,
Á fentFiIlegállapítások mindazonáltall11egerósiít~et~~,'ha egyéb adatokat is figyelembe veszünk fgypéldául az idézett közvélemény-:kutatásban feltették azt a kérdést
is, hogy<helyeselnék-e az emberek azt, hogy ~'jovőben'csak 'lObsztály elvégzése után
lehessen a. szakma tanulását megkezdent Ezt a megkérdezett emberek 45,70/0-a
támogatta és 31 ,4%-"aellenezte. Arra a kérdésre, hogy saját gyermeke esetében ki,
hány éves korban tartaná jónak az általános iskolából a: középiskolába való 'átlépést,
az emberek 45 ,8%'-aválaszolta' azt, hogyal1yolcadik osztálfe1vegzése' után. Hogy
hány éves korban délszerli •a' gyerekekef képességeik és, tudasll.k· alapján különböző
iskolákhaküldeni, ai embetek30,80/0-a válaszolta azt, hogy 12 éves korban vagy az
alatt, és 37,30/0-a, hogy 12 éves kornál idősebb korban (I 3,70/0 szerint egyáltalán
nem kellelle képességük és tudásuk alapjánkUloriválasitalli' agyetekeket) . Ugyanerre
a kérdésre 1990-ben még az emberek 44,20/o--a válaszolta azt, hogy 12 éves kor alatt.
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy habár növekedett a differenciálás irántiigény,
előtérbe kerültek a,modernindividuális értéf<.ek,dea korán szele!ktáló 4+8, illetve a
későn szelektáló 10+2 úgy tűnik, ma már sokkal kevésbé népszerűek, míg erősödött
a 8+4--es forma iránti szimpátia, és változatlan maradt a 6+6;;;05 'iskolaszerkezeti
megoldásniellctt voksolók aránya (az iskolázottak körében még növekedett is e variáns

az

népszerűsége).6

6 A feltett kérdés ez volt: "Sokan mondják, hogy a mai 8 oszcllyosálialános iskolára épü16 középfokú oktatás
nem jó, imeg.kellváltoztatni. Az alábbi javaslatok közül melyiket tartja legjobbnak?- (1) Maradjon meg li mai
gyakorlat, a.tn.elyben 8 é;es alapfokú oktatásra épül a közc!Pfokúoktatás~ ;(8+4 os~tály); (2) Térjünk 'vissza a régebbiis.kolarendSzerhez, melyben 4 éves alapfokú oktatásra é~ült~á a középfokú oktatás. (4+8 o~~tály); .(3) Le~
gyen egy,olyan iskolarendszer, amelyben 6 éves alapfOkú oktatásra epül iáaköZépfokú óktatás. (6+6 osztály);
(4) Legyen egy olyan iskolarendSfer"amelyIJenlO éves alapfokú oktatásra.épül.rá a köZépfokú oktatás; (10+2
vagy több osztály); (5) Legyen egy sokszínű iskolarendszer, amelyben a helyi igények határozhatják meg, hogy
meddig tartson az alapfokú, és mikor kezd6djön a középfokú oktatás.
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A középfok kiterjesztése
Többen felhívták a figyelmet arra~ hogy az iskolába lépő fiatalok számáI1akgX;<?l"s
apadása, valamint a meglévő beiskolázási ar~yszáIIlokfennmaradásajelentősen.A.?kT
kentené az érettségiz~ttfiatalok száInát,a!llip~digszűkíti a felsőoktatás merítési ~,ázi§,át
{Nagy}. 1995).: Másrészt élrra is '. felhívják a figyelmet, ,hogy ez" a létszámcsök1<~:1J,és
óriási lehetősége is rejt magában -persze neIll veszélyek nélkül - a középo~t~tás
aránylag olcsó kiterjesztésére, ~ely}áadásulmiutáncsak az érettségizettek ar~AY~,
de az abszolút számuk nem változna,nerrlve:zet elyi~elhetet1en expanziós feszült$~g~~z
a felső<?ktatás terén. Azére~tségih~vezetőközépfokú~épzés expanziója pedig nüIlqen;képpen pat az oktatás horizontális és vertikálisszerkezetéreis. Vajon az adatok tükréqe.n
ez ~~nnyire lehetséges és kívánatos cél?
'

A tankötelezett:ség teljesítése ésanépesseg iskolázottsági szintje
A 16 éves népességegyre'n.agyobharányayégzi elal1Yolc osztályt, .a,z, 1990/9f:oo~s
tanéxi 94%-róI96%-raeme:lkedet\ 1993194-re, de ~rdekesmódonazokarányanqtt,
akik később, ,1S-, 16 ,éves kO!llkig fejezik be ~t, mígaz általános iskolát 14 éves korukig
befejező tanulók aránya váltOZéltlan tnaradt (!d:.VI.tábla). Eznem jelenti feltéden.a
túlkorosság növekedését, ,hiszen a~ 1993/9,4-es éldat már,. tükrözheti ,a rugalmasbeiskolázás,hatását,amiaztje1enti~hQgyegyre.llagyobb aránybélnf()gják.elv;égeznia,8
osztályt ,a tanulók,,15.,év~s ,koru~ban. ,Ennek.hosszú ,távú hatásai lehetnek <lz isk,.()la,szerkezetre, mivel ezeketa,.gyerekeket már icsak egy.év fogja elválasztani,aJ 6, ~let
évüktől, amikor is elérve az, iskolakö~.ele~ korhatártegy ne Il1 elhanyagolható hányad
9 oszt;Uyos végzettséggelhagyjatnajdel.az i$kolát. Ez arra utal, hQgyegy 10 éy~s
alap-..és.alsó-középfokúiskolaelyégzése m,ég sopknakgondotokozhat, tehát komply
pedagógiai munkát igényel aflatalo}{ tömegesalsó~középfokúvégzettséghez juttatása.
VI. TÁBLA

Az dltitldnos iskoldt a tanköteles kor végéig befejezőtanulók a 16 éves népesség %-dban
Tanév

14 évesig

;LS évesig

81,4
81,0
81,5
81,4

9,3
9,4
9,7
10,7

1990/91
1991/92
1992/93
1993/94

16 éves ig , Összesen 8 ált.~nál alacsonyabb végzettséggel
3,2
3,1
3,3
4,0

93,9
93,5
94,5
96,1

10300
12400
10000
6800

Forrás: Sugdr 1995

Másrészt az is igaz, hogy a népesség,iskolázottsági,szintje folyamatosan növekszik, s
habár a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elejénmegugrott a szakképzetlen
fiatalok száma és arfuyais',de a népszárnlálás éldatai szerint a2S-29 éves népesség
1990-hen átIagosan 1losztályr végzett el, amely adat tükrében viszont már kevésbé
tűnik illuzórikusnak a 10 osztályos végzettség általáriossá tétele.
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A népességszám-előrejelzés alapján felbecsülhetÓ az egyes iskolatípu,sba j~rók száma..
Ebben némi nehézséget jelent, hogy az iskolai korosztályok nem egyeznek meg az
évszám. szerinti ko ro sztályokkal;
iskolai kor()sztályokszámára a·t~rgyéven belüli
születésekmegoszlása segítségévelbecslés adható. Ai iskolás korú népesség előrejelzése
után esetünkben az 1992-es beisk()lázási arányszámok alapján becsülhet6 az elkövetkezendőévek tanulólétszárna. Ei az előrejelzés feltételezi,·hogy a beiskolázási arányszámoknem változriak, al11iazáltalários iskolai oktatás esetéberi arnagasbeiskolázási
arányszámok miatt helytálló,' míg' a középfokú es főleg a felsőfokú intézményeknél
kevésbé reális feltevés;

Az

VII. TÁBLA
A közoktatdsban tanulók létszdmdnak előreszdmítdsa, ·1993--2000 (ezerfó)
Évfolyam

1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/19Q9

1999/2QOO
2000/2001

Óvodás

1-4 oszt.

5-;-8 oszt.

9~1~' o~zt.

394
397
400
406
416
423

487
484
484
484
485
490

476
467
464
464
461
458

455
431 .
407
387
377
371

Forrás: KSH Statisztikai Évkönyv, 1993.

Az előrejelzés szerint ak~vetkező6évben az~vodásokszám~n?~ekszi~,~sszesen 29,
évente áflagosan 4,8 ezer fővel, azal.só tagozatosokearánylagstabila~~akul, a felső
tagozatosok száma még csökken, ös~~esen 36 ezer, évente átla~()san 6 ezer fővel, míg
a középfokú intézményékbe járók száma meredeken csökken, összesen 109 ezer, évente
átlagosan 18 ezer fővel. Ez azzal a veszéllyel fenyeget, h()gyamennyiben nem Változnak
az 1993-as beiskolázási arányok, úgy az érettségit adó középiskolákban a végzetteket
tekintve 2003~ban min~egy 1:0 ezer fős csökkenésvárható a kilencvenes évek közepéhez
képest. Ahhoz, hogy. a . csökkenő gyereklétszám mellett. tartani lehessen a középiskolában végzettek számát, illetve az oktatáspolitikusok által kívánatosnak tartott
80 OOO főt, 201 O-re a középfok() n végzetteknek leg~áb~ 75%-a kell~.rogy középiskolában végezzen. E folyamatbé).n a legnagyobb vesztes valószínűleg a szakmunkásképzés lesz, ahol változatlan továbbtanulási arányok mellett is jelentősen csökken
majd abeiskolázás 1995-hözképest.
Összegezve·azt mondhatjuk, hogy2000-ig csökkenni foga középfokon tanulók
száma~ Ennek veszélye~ hogy a létszámcsö}&eriéstlcihasználó költ~égmegszorító
finanszírozási politika meggátolhatja. a középiskolai béiskolázásmegfel~lószínvonal1Í
bővítését. A középiskolai beiskolázás minden bizonnyal tövdbb nő a sZafnllmkásképzés
"rovására" (de nem feltétlen a szakmunkásképző iskolák rovására, miután legtöbbjükbenszakközépiskolai osztályok is működnek). Az érdekes az, hogy ez az expanzió
milyen ütemben zajlik. Elengedhetetlen ezért ~ általános és a szakképz~s viszonyának
újragondolása, a különféle középiskolák közelítése egymáshoz (min6ség) , az intézmények közötti differenciálást inkább az intézI?ényeken belül kell ~egValósítani.
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Szerkezeti alternatívák és tendenciák
A csökkenő gyereklétszámjelentősen csökkentheti a középfokon kilépők szárrl.A~, igy
a már meglévő középiskolai és felsőoktatási kapacitások kihasználása érdekében is
erősennövelni kellene a középiskolában tanulók arányát. A mai szint tartásáh()z~~r
75-80%-ra is fel kellene, hogy menjen arányuk az általánosiskolát végzettek köréb~n.
Ez viszont a mennyiségi problémákon túl felveti a minőség kérdését. Akö~épf()k
expanziója a nyugat-európai országokban is színvonalromláshoz vezetett, hisz~1l ~~9Il:
geteg motiváladan, kevésbé felkészült gyerek is bekerült ezekbe az· intézmén}'~.kbe.
Kérdés, hogy vajon hol és mikor kell differenciálni. Ha túl hamar tesszük, leszti.kítjiik
a középfok bázisát (ami az elitképzésnek akár érdeke is lehet), ha meg túl késop" az
szinte megoldhatatlan feszültségeket okozhat a tanteremben. Ez is közrejátsiottabl)~H1,
hogy kialakult Nytigat.:.Európában a hármas tagolású iskolarendszer (alapfok,ccrl~ó
középfok, felső-középfok, a kötelező oktatás általában az alsó-középfok végéigtaCF),
ahol az alapfok egységes, humanizált, nincs verseny, gyakran nem is osztálY9zP,a.k:.
Alapvető cél az iskolai kudarcok elkerülése, az iskolához való pozitívviszony kialakítása
a gyerekeknél. Ilyen hármas tagolású iskolarendszer alapfokának csíráját megtalaIhatjúk
a mai magyar iskolarendszerben is. Egyrészt ilyennek tekinthető a hagyomállyos
általános iskola alsó és felső tagozata, valamint a ráépülő négyéves középiskola: Másrészt a 8-nál kevesebb évfolyammal múködő általános iskolákatisegyfajta újalapfQkú
képződménynek tekinthetjük, még ha ezek elsősorban kényszerszülte megoldások is.
Ezt a foIYa,IIlat9~ erősítheti az a télly is, hogy a legújabb felmérés szerint az általános
iskolai tanulmányi teljesítményekben a felso tagozatos osztályokat tekintve drálllaian
megllőtt a kistelepülések és a városok közti szakadék, az előbbiek rovására. A pénzügyi
nehézségek miatt ugyanis gyakran nem volt lehetőség ezekben a kis iskolákban. a
megfelelő, szakképesített tanerő alkalmazására. Másrészt az is tény, hogy a. kisebb
települések önkormányzatainak több mint SO%-ában nincsen az oktatásnak gazdája,
így a központi ellenőrzés megszúntével nincs, aki felügyeletet gyakorolna. föl(jttük.
Ezek a tendenciák amellett szólnak, hogy az alapfok kevesebb legyen, mint 8 osztály.
A négyéves alapfok mellett az szól, hogy ez az alsó tagozat megléte miatt nem okozna
különösebb oktatásszervezési problémát, és fenntartása isolcsóbb. Viszont előre~ozná
az alsó-középfo~ot, és elsősorban a kistelepüléseken. bajos volna a kisgyermekek
utaztatása. Ez utóbbi érv a hatéves alapfok mellett szól.
Az alsó-középfok kialakítása okozhatja a legtöbbgondot. Ezen a szinten az általános
iskolák felsőbbés a középiskolák alsóbb évfolyamai torlódnak, ezek integráH~a
jelen~heti alegnagyobb.oktatásszervezésifeladatot. Az: intézményi kínálatot is feltérképező önkormányzati vizsgálat (Nagy M. 1996) alapján - amely ugyan nem volt
reprezentatív, de a várható tendenciákat érzékelteti -azt mondhatjuk, hogy a középfokú. intézmények után az általános iskolák is meglllozdulni látszanak, méghozzá
nem .defenzív irányban' Feltúnőensok helyen teJ:Yezik a 9~ 10. osztály beve;z;et~s~~ az
általános iskolákban, de még érdekesebb, hogy a speciális szakképző 9-10. osztályok
bevezetését is s~kan fontolgatják, arrlÍ ellent~onda.ni látszik a meglévő oktatáspolitikai
szándékoknak. Több szakmunkásképző iskolában tervezik a 9-10. általánosan képző
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osztályok beindítását; Az általános iskolai .9-710~ osztály. bevezetésére..elsősorban: a
nagyobb.településeken készülriek~Ál~~~ba~lelmondható,hogymin~1 nagyobb egy
adott település, annál nagyobb <i,moigástér azőktatási,képzé~i kínálat. alakítására,
míg a kisteJepülésekenebben:alig~areménykedhetnekAz is:valpszínű;hogyezek az
iskolák a NAT-konformitás jegy~ben' próbálják erősíteni alkupozícióikataz ,önkor;'
mányzatqkkal szemben.
A máI> meglévő hat.;;;. és" ny6lcosztályos,gimnáziumok további terjedése' (miután
középfokon .csökkentik .a férőhelyekszámát).nenifeltétlen kedvez a középfokkiterjesztésének, viszont létezésükkel számolrii&ell, valamilyen módon integrálni kell őket
a rendszefbe.l A máremJítewönkormáIl.yzativizsgálatból az derül ki, hogyimégvárható
a négyosztályos gimnáziumokiJan a6illetv'e lB'osztályos.képzésirtdításai dém.áraz
előző éve1Wez;kép(!stsieré~yebb'métték~en ..Azalsó-középfokol1· is. ajánlatos lehet a
verseny:korlátok közttartása"hogy.minélkevesebiJenkényszerüljeneklemorzsQlódnÍ,
és lehetőleg eljusson inindenki az alsó-középfok végéhez. Miután rriaMagyaror.szágon
a tanulmányi teljesítmények rriárezen.a szinten is rendkívül eltérőek, .ezért;illúiió azt
gondolni,hogy va1amilyen . differenciálásranemJesz·.szük.ség~ EzJelveti.a szakképzé~
és általá~os, képzés, viszo l1yát Ís;rMár ezen a szinten is meg kellene hagynivalarriilyen
szakképzési ágba való becsadakozás lehetőségét, de természetesen a főirányt nem ez
adná. A tagolód~st.illetően a négyéves alsó-középfok (amennyiben a négyéves alsó
fokra épül) előnye, hogy oktatásszervezési szempontból kézenfekvő megoldás lehet,
bár, amennyiben nem egy településen van 'az alapfokú iskolával, ez ingáiásrh.'kényszerítheti, a falusi. gyer~k~~e~; . . Nagyobb·; városokball, ink:ábh ·.elképzelhető forma.
Amennyiben hatéves·alapfákra épül, ez 10 évre növelné az alap-és alsó~középfókú
oktatás·hossiát. Ez egybevág~.N"AT~lképzelésekkel,és. a .H~.·~ves.kotbanleteendő
alapvizsgával. EzenkívÜl k~só~lJre teSzi a pálY<lválasztás időpQJ;itját.:Sll1l.életileg. a
hároméves,alsó-köz~pfok előnye, hogy a hatéves alapfokra épÜlve alatta marada'
tankötelezettség határának, így annak teljesítését alassabban 'haladóknak is megkönnyíti. A három évfolyamos' alsó-középiskola fenntartása kevesebb' tethet ró .az
önkormányzatokra, mint a négy évfolyamos fenntartása. A 15 éves korban kezdődő
szelekció pedig oldhatja a különböző teljesítményű és érdeklődés ű tanulók tanításának
pedagógiai nehézségeit; és egybeesni látszik a társadalmi igényekkel is. Természetesen
fennáll a veszélye a megalapozatlan pályaválasztásnak is, ami elsősorban akkor okoz
nagy gondot, ha egycsatornás, leágazások nélküli iskolarendszer alakul ki.
A felső-középfok kialakítása kevesebb problémát ígér. Ez az a terület, amely NyugatEurópában is rendkívül differenciált, ami akkor igazán hatékony, ha nem monolitikus
felsőoktatáshoz kapcsolódik, hanem plurális rendszerhez, fél-felsőfokú oktatáshoz,
munkaerő-piachoz egyaránt. Ez a differenciáltság valószínűleg még a középfokét is
meghaladó kell hogy legyen, egy intézményen belül is többféle programmal, szakképzési, egyetemre felkészítő kurzussal. Ennek kialakítását a kétszintú érettségi tervezett
bevezetése valószínűleg elősegíti. A felső-középfok hossza is változatos lehet, akár
kettő, akár négy év is. Ez elsősorban függ az alatta lévő tagolódástól és a felsőfokhoz
való kapcsolódásától. Amennyiben hosszú, mondjuk tízéves szakaszra épül a kétéves
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felső-középfok, úgy eltolódik pályaválasztás, de talán túl kevés idő marad a differenciálódásra, elmélyülésre. A három- vagy négyéves felső-középfok több időt enged
a differenciálódásra, de ez a 10 éves alap- és alsó-középfokú képzésre épülve túlságosan
megnyújtaná a tanulóidőt, amelynek finanszírozása problémát okozhat, vagy rövidebb
alsó ciklusra épülve korábbra helyezi apályaválasztást.
Ma már nincsenek tiszta iskolatípusok. Az iskolaszerkezet elsősorban éppen ezért
nem iskolatípusok mentén fog alakulni, hanem a különböző tantervi programok,
pedagógiai ciklusok alkotják majd a különböző képzési szinteket. Egy-egy iskola
többféle tantervi programot nyújthat, több képzési szintet is lefedhet. Elképzelhető
az is, hogy településenként, régiónként más-más szerkezeti megoldás születik. Mindazonáltal a közeljövőben érvénybe lépő Nemzeti Alaptanterv, valamint az, hogy az
önkormányzatok legtöbbször az iskolák (NAT-konform) pedagógiai programjának
elkészítését teszik a finanszírozás egyik feltételévé, továbbá az a tény, hogy a tanárképzésben is létezik már a NAT-nak megfelelő 6 éves alapfokra való felkészítés,
meglehet, hogy közös irányt szab a jövő iskolaszerkezeti változásainak. Ennek ellenére
a látszólagközöskülső jegyek még nem feltétlenül garantálják az oktatás egyenletes
minóségét és az intézmények és programok közti átjárhatóságot. De ez már egy másik
történet.
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