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...' kíntijat ~s.iqz.iskQl~l?~,y~9),Be4qtá~tf~lt~t~1~i;kot1átoz~~;I~eális·· e~~tp~p
mind~n..~el~~.,a~'• ,elk~~ty!~.~~i~~K'l1)egfelelő.pál~á.t;yála§ztl1:atllápéstllip"i
denki.az ízlé.séJ;leJgJl1egrelelő:is~OláQa:Ju.~(;ltnarbel:E,~~két;~~eml?ol}t?ól,'sernielé.l"~e;:
tő: egyrés~ől)Jl~ .,ü?1,<olare1Jd.~ier~~tl}élgy.;;é..s?e~~~enfV,áltoAátható . •. ren~&~e:~ ;léyéry;~7:
általában nem képes el~g rugalmasallk()vetIli.a~jsk;0Iázt<ttá~sql;'Sze111bel!tj~lel,1tlte#ő
társadalmi igényeket,másrészrőlpedigakülönböző iskolázottsági fokozatok. (inet~
ve az ezekbez.illes~edő f()~lalkozások)elérése Jilllönbözőképességeket .és . készségeket feltételez, tehát az iskol~ak bizqnyos s~elekci<>s.funkciókat is el ~elllátnia.
Miután. a pályaválasztássik~re minden~~lőnek fontos, a közvélemény az. oktatásirányítástól. az iskolakínálatnak .azigé,nyekhezvaló •közelítését, a szelekciótólpedig az objektivitást, illetvea~ "igazságo$ságot" várja el, vagyis azt, hogy afelvételi
vizsgákon minden jelentkezőt . a. felkészültségének ésa képességeinek megfelelően
bíráljanak el. Az iskolakínálat.és a szelekciós eljárások alakításában a mindenkori
oktatáspolitikánakgazdageszköztár - az islmiaszerkezet alakítása, a szelekció szabályozása, finanszírozás stb. __ áll Tendelkez~sére. Úgy is foga;lmazhatnánk, hogy;az
iskolakínálatnak az iskoláztatási igényekhez, a ~zelekciónakpedigaz "igazságossághoz" való közelítése amin~el}kori oktatásiránrítók felelqssége.
Az 1990-es évek gazdasági és társadalmi változásai szükségképpen átalakították
az iskoláztatássalkapcsolatos igények:et, S igy az oktatásirányítás sem térhetett kia
reformintézkedésekelől. .Az alábbiakban aztvizsgáljuk, hogy milyen irányban befolyásolták az országos, a helyi és az intézményi oktatásirányítók az elmúlt években a
középfokú pályaválasztásfeltételeit, vagyis az iskolakínálatot és a szelekciós eljárásokat.

Iskolakínálat
A szocializmus ideje alatt a kö~ontilag meghatározott keretszámokkalműködte
tett iskolarendszerben évtizedeken keresztül alig változott, hogy egy-egy évjáratból
melyik iskolatípusban hány gyerek tanulhatott tovább. Az azonos típushoz tartozó
iskolák szerkezetüket és az oktatott tananyag tartalmát illetően egységesek voltak,
és a felvételi eljárásokat is egységes kő~onti szabályok irányították. A rendszerváltás után a keretszállokkal szabályozó i. kö~ontijrányítás helyébe a finaIlszírozási
eszközökkel szabályozó, és a helyi iskolafenntartóknak, valamint az iskoláknak js
döntési lehetőséget biztosító liberális oktatáspolitika lépett. 1991-ben bev.ezették a
gyereklétszám után számolt(fejkvótáS) finaIlszírozást, ami az 1990-es évek demográfiai hullámvölgye közepette versellyhelyzefet teremtett az iskolák között, vagyis
az iskolakínálat közeledni kezdett az iskoláztatás iránti igényekhez.
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Az.' altalanos i iskola '.utan tovabbtanulóksfárilaés.aránya ·.iskolatíjJusonkén(
1985/86;,-1996/97
'. }J:i~:S osztálytt,ycGi!:nná~
.~'.;J?,~

vég~~ttci;':;';r;~j,\J,I1);;~c'

fő

,'c,'

1985/86'" 130992 .
198C:ií~7 131 219
134223
1987~~S

20;8'
20,7
21,1

~~~~~~~5 ~i~ ~~ '~~:!

199P!~;1
1991/9,7
1992/93

1993/94
1994195
1995/96
1996/97

164616
.21,1
158 912
21,6
151 295
;23,3
144 20324,2
136900
25,7
12235927,1
120561
27,2

Szakkö- 'h ..'s'?:!:ikzépis~pl~,.c. mut;J~$~~

Összes
továbbtanuló, %

'kÉÍpiő:i% .
'·~4:3;8

O/~'

26,0'

,~{~3,§,
, :9,~,2

27,01l3,5
26,7
;44,2

Q4,§,

~~:ci::~:~

,.~5;Q
~3;~

;~A,,~;;

27,5
,42,0
28,9,'39,2
30,1
;,.,36,6
31,8
'.35,5
32',635,2
33,7
34,2
34,7
31,9

9,l,~li

.9,911. '

',9,Z~!5; ,
,'~§,8,;

, 99,3
97,'1'

(Forrás: A1KM Oktatá~~~atisztikc:i éye~ jeleptések és .Előzetes oktatásstatisztika{ qdatok. f:SH, 1997.)
tl}:r::,'>;;>,,\:··,,~·

~. __

'

:"t"h

-·')··l:·~\t;/~

;'·_;~';,--"\'~t

4

:~f

; >>:')--

,~'{;??

Mi:ef',ajf#~~t~rr9;k~~léS:.~·.i~teZlll~11yeiq1#Y:;i,~;a~•.~()ffa~·;'e~~~~#t,··>~ó~. ~~', ~SfO~
lák minél' t?bb tanulqt,,~&yenek:lél,i"á;siülőlC:;egyreín~gyobb~fá~r~pe(;k,aptaJ.("'az~s"-

kolák 1(f~ál~tall~\~~~í~~sa,b*ét*~,irli~er~.il~~erális;·?:Rt,~f~~R91itI!<~,·it;,f~lWi*H9~~

és az·.•im~~~~{e~~~k.; . le~~t9~~g~t·.·~)Í1Íjfo~t'~;q~t~t~~i:.~.~2~~~t~i~s?~.;;ljŐy~t~s.~reyés
átalakít!sá~~~·.·.·~.~• ·~((2-·~s 'eY~~~'~~Sob~i~;'féI2p.e~J.IIÍ~~.,s~~J~'.nerllJ~~~t,;.o.I~~~"~?~~~~
fokú iskola; amély,:rielgye!<:éie'tfvofiia·. as:iUíőil , igényelúiékJoóbán nregt~lélrii~' é$
valamilyen irányba - iskolatípus, . iskolaszerkezet, szakmas;truktúra, speciáll§',tiüla:..
nyag stb. - ne b~xít~~t~ ;~a~}ejJes~~tt~;'Y~~~éltor~~b"~.lciR~!élt~t. .. A kínálat él1akításába az országösirányítáKméHéttigerihagy'sierep,jutott' ahelyi iskolafenntartóknak (például~~~;~h~M.~i~n~y~élyt újképz~§~;J9r,mákbevezetésére) és· azoknak a
szülőknek, akik~~,~1'l~8~.J~~~c;l~iWpozíc~9jHkrf~1~~q~,:1;1~w?pb.érdekérvényesítő. képességgel ren~~lJs~i!~~,(P~!c!4~t,};1é!gy9~~,~t~p:y~@!\~pyt§~!t~!~~!4'mé!gukat az önkormányzati testül~t~kben), va~is befoly~s§lni tudt~i;~t~helyi ó~*t~'~politika alakí'.' .
!.
).
.~;',c ~. .;;'.:}.~;.;;~
tását.
Az 1990-es évek ;:~lejétől teh~t elkezdődött a középfQ!i* oktat~~i;tiAt~zménytípusok
differenciálódása, alninek ere~ényeként~:hagyomá~YRs har~aS1;~~~olódású rendszer legalább öt fo~~)Zatúvá v~1.H amennyi,o~n"felül"':megjele~!~~c".~:hat- és .nyolcosztályos szerkezetY:~ltó gimn~~itunok, a h,i~rarchia alj~~ pedig~i,~~1t a speciális
szakiskola. Ez egyrészről azt';:j6!lentette,J;t;ogy a gyergReik isk(.li(~~tását illetően
rendkívül igényes f~lső társad~lIlÚ rétegek·}~~xtra szol~~1tatásoR~t\n,mjtó iskolatípusokat választhattaK;másrészt~~oknak. az~acsollyanMkolázot!.t~ts~dalmicsopor
toknak a gyerekei il).:bekerülh~#~k valamil~~n (legalá~R. egy ,;Cc~9~~~tértékű") középfokú iskolába, akik a.kor4~Qi,.~Yt:i7=ecl~~~~f1-~&Y~~~~i1,P~J.lljéWl.í~p,attak· tovább.
Vagyis az oktatási intézményrendszer vÍszonylag gyorsan 31kalmazkodott a fokozatosan,eIA~lk~~~.,~"s diffef~!t8i~l.óg().i~~ol,~.~t~~i;~&~.~~e~~z.,~., ..."c;:: ;Lt.~~Fi,.é •.... '.•
Az in'~~·~9~.,f#R-*tfl~9t.A?~~1.t~: .~~ is,~.;.kok;il;~,9~'.Rt~~:í.~~~~9~~~;:n~~t:c:~~lj~,:,~~
alapítv#};i ·.~~gq\* ciJt*9~~~t.~~~rY;c';'~#:.;'~c.i~i,i~~;~is,\Wl*;.(~~ •. .féc~~~zfJ, • ~~ip,?~~~i
törvén.Y.;1RYÖ~t~9éJ .l}Bi~bhi••öPfqr;ll1#y;~t~i~,~~l;~'~~igéil4~*;~~~ar.I~~~tY;~z,qd~1:t,~,.~~.;i~~

•.

.

kolaalal1ít~s~mpads~ga"M)yá~~~,a.,p~ll1. :á.l!~,.i~~9\á1<~t;JS,f~lt~~fn~tő;.~ÖAtsé&yet.é~i
támo~at.~s,·;p(l~·H~~#~~QiYP;~9ijáj#qlt.~.is~91~pMatl)őYi(9!~~~~~,)gYiY~;~(di1fe:-

renciálódó iskoláztatás! igenyeI< 1p.elégítéséhez.

'... , "
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Középiskolák számánakalakulásafenntartó és iskolatípus szerint, 1985/861994/95
Állami
gimnázium

gimná~jum

Felekezeti

169
176
180
185
193
200
212
220
232
234

10
10
10
10
11
14
21
31
38
44

:Állami
gi"1n~*i~l!l+szakközé~iskola

1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95

'Felekezeti
gimnázium+szak-

Szakközépiskola

közé~iskola

81
82
85
86
,"89
107
125

143

4

150
'165

2

300
318
332
363
381
405
421
427

445
439

(Forrás: KSH, 1996)

Az intézményi' fejlesztés ekés a sz()l~,altatási bővítések az áIlanu szektorban is
csak az esetek kis·~~y~dál?~:n,j~lent~tl~k újLi~.kolák ~apítását:'(lJ~gtöbbször arról
volt szó, hogy egy-~~ inté2f1?-é,J1~en.~~~.~i;s:lflporodott(l:§B~ciálisképzési formák, az
átlagostól eltérő sz;er:k~zetű/és·.tanterviíiPSzt~!yqk szát11(l~;~11Pek (l4~Malakulásnak az
eredmé:nyeként vál~j~l1e,mzőY~.él,,~ye~~:s,".,tíP"llSÚ kÖfép{~!9í iskp!(i"aIl1ely ma már
egy intézményen ,p~I~I"kíIl~lcüJ911bőfő.sIl1éíí~!<ű fel'j~tYUszelek9ióhoz kötött, különböző tananyagotés .elt~rŐ',. továbpJépési "perspektíyá,kat nyújtó'}(épzést a gyerekeknek.
6

A,siakm.un,klJsképz(j,i's~()(ákképzési tfp~.stj~szeriTlt
'ÖnállÓ

siakműHkéÍ~k~piŐk
Tanév'
19821a~;

1983/84.
1984/85.
1985/86.
1986/87,.
1987/~§, "
1988/89:
1989/90.'
1990/91.
1991/92.:
199~9:3'; ,
1993/~:4., ,
1994/95.

1,84
188
185

;.70,

7Ó

21
';19'

71
69
1'43
61
1:39 ' \ 5 8
136
.55
131
50
"34
45\!
12139
100834
83
2,5
65

30,;
29
31
39
42
45
50
55
61
66
75
79
81

Az iskolakínálat,~~eIl1Po~tj~bql'•. (l~~Un}(áskéP#~sb.~n" is, j~Í~~~ős változások
mentek végbe. A's~ocialistf)~agyi~at;~~pít~1:t. szakk~~z~si,rerid~f~rl:>en és a teljes
foglalkqftatással miíkö,~§"s:z?E~Wist~RF~as~glJan as~~~ző;i~M9Iák hosszú évtizedek~:n keresztii~. :~ll~ndó.~~wa~~úr~vai, és.~:z~~belü1;s~~te változatlan
aránys~mokkal bi.~~.SítOtt,ák~~~~~~soJ{ utánpó~~~~t Az;1~;9g-es átalakulással, illetve a gyakorlatlképzőlielyer é~a.yé~ző~ökneklJi~os· eW~I~t~edési lehető-
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ségetkínáló n~gyüZ~m~}(:Q$S;z;~QtW~~á"al,a,s~~m~és~ jJlté;z;ményr~ndsz:ef,hely~ete
és a'lco~á\)pA szakmaj.·l\:épz~~i. iS~nlj~;lJj;z;pnytalanJ:tá yáJt. A sz.akmu~á~1<:épző
iskol~t~a lcéI).ygerWt~~"hQgy :~;.~~~·;~tro1@rra/átalakításá"al,·yalamint . k~-:
véslJé;g)'*o~lélti képz:é§~gép.y!kJ()IJl1~~l;(~~();zépislwla;.· . technikum} bőv,ítsél<
szolgált~t4sail\:at
...... ' .... . . > " ; '.. ............'
.. '.
.
Az i:s}(olakínálatot (illetve a' ~élgyoIllányos .iskolaszerkezet~t)legj1ll<:áQbJítalakítQ
reformJ~~J~~gtelep.ülaNe!J!~ei,,;pl~lJ.tqJ'!tery()l~T;}: 1Q98 őszé.ntÖrtén,Ö Q~v~;zetése.

Ez. a~cyt,aJán0s i$lcola;qt~1J,~~~i'~lt(),(~llQi lleIrJ,Jtmn:t1(>l\: .~sa.~$~ép;ző. iskolálcban.le~
vők (egy~.egy,.k:oros,~My,.i?:g.;?(~a}L~~(íra.·h?~~W$1g • . ~.Jegjelel1tö§ep~;y;~U!9~S9lcat~
Ezent1ÍLugyalJjs·. az;ő.;e$etlik~ewk~t~:é~eJ;roegh.(),$s14bPRdiK,.a.;z·áJtaláno$képzésilc9~
telezettség (magasabb ·képzetts~g~el.'.é$;jQ.ő~ebbJ0lco:rb.aJ:t.lépbetnek.·.k:i:aim'll~aeröpi
acra) és mind a szakközépiskolákban, mind pedig a szakniunkásképzőkben "elválik" az· általános és a szaIw1a~;J~@~a.~ki~~~l91;,;,t~h~t,;~kétféle képzés ezután
nem párhuzamosan fOlyik,hallemegyniás'utáli;következik, amitől mind az általános, mind a szakmai .
várható. A szakközépiskolákban
pedig csak a tizedik
osztály befejezése
mil14két iskolatípusban a jelenleginél
szakmát tanulni a
diákok, amit már
váló szakmai ismeretek.

c

A ··kéf:é~~1,.ll1g~6()s~~~~~tÓit . ~t~~6~!~~~ié~,ig~n:1J~lém9~ .·Qö.ii#~~···~~! :is,
ho. gy '.:"
á'száÍ{ké;i~ésbe;HeK~Riiőkk~t'''év:liáládékotká;iiéÍlf;~ti
'ár avála:sztá:sra:A"'; 'iÍ·:,·.··.:ér P .. ';'F;;~;.·;':;.;.; ·:{~;·~;·:i:;i·;··;ri··'··; .• ' ,/;;:.~;~!,,;:. P·;·t·;,/ ••. ,........
lyaválásZfás' szeínpölltja6ot'ininc(á'szit1Ők: inino' gyerekeksZán1áta évek óta slilyos gondot jelent, hogy· a középfokú továbbtanulásidöntést ··14 .éves korban kell
meghozni:.' Ebben: :az:éle&orban··ugya11is.;ailegtöp~>gyer~lqJ,ek.:)"":'" Jega1,á:§l?!~ ;:~Ilek
nincs eg~szen,lk?íánl11e~muta~o~~ hatát()zottIte~etsége,__ .·semkialakultérd~klő~é
se, sem fiMározott elképzelése nincs .aj övőj ét illetően;; .Egyi??? -,~s~~pi~i~~·:s.~().~i-,

a

g
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ológiaÍ"izsgálatlsorán'a'köi~~fokú'isk~lák,els~si~t~lllil~illaICa szülei közül 59 %
mondtfa~, .hogy .gyere~é~e~~Ilj.~c~~at~ozQ~ .pálr~e!kép~~ése; .Azt tapasztaltuk,
hogy;~.· ~ályaelképzeléseki~i~o~!f31artsá~a:sz~rósa~összr~~~~;szülők iskolázottsá~
gával::;a legiIlkábh,azoka,gyerekekengedhetik'meg maguknak, hogy "ráérősen"
döntsenek, akik.gimnáziumban tanulnak tovább, és nem kényszerülnek rá a 14' éves
kori:S~~lVálasztasra;",':\'L.I? ."ii;: \ '. . . . . . ...,,?~s:j
Eddiga,z volt . •~ .• belyzet,' l1o~y:~i~~tjobbtal)lll?iv?lt:a.I~~z'általános iskolában,
annál~evésbé :volvrák~~yszerírr~iél:~orai,pályavál(ls~~~ii'd9~t~sre, és minél gyengébberedmény~kevprod~álfe~i~~re~ ~á~tal~osi~~eláBan- tehát minél ke~
vésbéyoltvalószínií;· h~~i,e&r,i~rel1,suly?~döntéstfelelőseIf'll1édegelni tud -, annál
hamarabb. elvártáktőleia~batároiottíipályaelképzeIést.'
.
~ ; ;:~ ~ ?:·~,,·f~.~,"t;/:, '_'-,~ ~:' ',~:.~.:it:; :')(> ~ y' ~ : /
,(~'.-'t _~~,,'-': :~,~>: r~ ,:',: ~(-}-:;: .;_.\};:~" \ (:~' '
;!, "

Va112~;·~'?5!~te~~~~~41~1l'Jtk~i}t~rrlsei:.,.i . ~.,

t(

~~~~~:~~:~IA~~l~:~~~~/~~~t~~~~~bV~~:~~~~:~t'~~~'~'~'~~~~~i;tneghOzmk
korrekcióraugyan
szorul,a

kor'áritsenlje:leIlt:'viégU~ge~;'élkofele~iodlé"s E::I.3zt. .;':.;~.i.H.,;.li hogy 1997-ben a
t~ll!ó gyerekyk közerfele is bizonytalan volt
szakmai iskolákban konkr~t,> .,' ...•......
még abban, hogy mi is lesz később a foglalkozása.
Ennek a "bizonytalansá~ak" az a magyarázata,. hogymíg,korábban egy-egy korosztály fele, amely belépett a szakképzésbe, sZámíthatott arra, ,hogy a szakmunkásbizonyítvány biztos egziszteneiátjelent egészen a nyugdíjig, .sőt, a szakmaválasztással lényyg~B~,1).N': J~, eI9glt~i'~?Pél.z;~lk?~e,tkY~~~;r,iz;~~R9n~ány forintos lesz az
órabére" (lire~qsZ:~fYáltá~s~r;i~9P~~~'RJ~()~!l?Yfsg~kt!Y~i~.'Yf~~ szakadt. Az 1990es évekJ(p~pé~e}riár as.~ti#á,§lCépiQti~égze1f~l( ygylj~w.a,~a nem tudott elhe-

.

1 A tanllln1áriyaHitak~klltatásnrudlz'alapjari;k~siült. amely~tJ997;;bénfólytittukiaz OKTK támogatásával,
Andor Miliály vezetésével. Akérdöíves.vizsgálatsoránegy országosan reprezentatív iskola-minta alapján
4356 .olYan szülötkérd~~nk m~gapálya"áJ~~61, akiknek,~~erekei aZ1.997/98-as tanévben léptek be
valanúlyen középfokú iskölába.
..,
..
".
,
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lyezkedni, és az átalakulógazdaságifeltételyk. melleWaz iÍs .tökéletesen'kisZámítlm;..
tatlanná vált, hogy;'lIlelyik)telypüIésenIIlilyen:szakmávaliJehef:r:majdéppenrimnkát
találni .. Lehet, hogya jelenleg1-szakmullkástanul~k~akJúj';,sZakInát· kelLtanulnítik;
lehet, .hogy, érettségizniükds~eILahhoz/;li9gy 111l1;lll,<át :tglálj~ak,és .még az is nyi;..
tott kérdés, hogyalkalmazottak.lesznek..;e,vagy;öi1állóvállalkozók~

c

Amikor 1·997~he~1 • ~i.~ii,Ő~ől";~#i~~í4~#~i·,.~g~;~.él~m-~&M~~ei:iht.~i~o,J'··?~~?
érettek a gyereke~ ;~hhQz,~g~;k~~ép~9~i,S~RI~t'y:~~~s~ran~~, .f1.~~lpJ(.töbp~~ge
(63 %-a) válaszolt~3rt,; . Rg~, ~~he~.~, '~~rekl)~~< .lep~~~p)J6"ffY~~1l~k. ~eH1~~P:ie.
Még idősebb korlJaW,.I*tj*,;~tY-*~~§*~;~~'.,~~?~';,~·,.~~1l1~r~1a.~~~sf:" .• ;82.,o/o-~
mondta azt,. hogr.~~h~~ .P~i·~~l!:.t?h~n~~-~1~~;ry~~~~,a·1.?·. ~I~t.~v~~ .• ~~3r '~e~~t ;qZ
oktatásirányítás 'az . 1?g.~~~~,~e~9,J.:mmaI,!~8;~.~.I~~()y~'.tftt~. 'élZ. • ~ltfi1~n,Q~-. .~~pié~(,~~~;,ér'e.l
történő meghoss'~9~~t~s~t?;,.~e.ill5s~:~:·8~~qfs~pi·ipé~Yrlillf~,. __ aipe~)'~X.:.s~~Jint;~.~
re kevésbé van. s~s,~g~~a,S~Qny~épt~~ts~gf!'~~Y*~~cl9~~,~? '.li~vel1l :~. ~~l()&le~
is igyekezett megf~l~b)Í."":;\"\';;'<";';"';"""'}"'f.,~, .• T,;.· . . · ;. ",.,.i;i<"~· " f ' " •..•
Az 1990-es év~k.',lej~mh~1J~f'~:voi~ a~is,;~q~.~f~t-q~tt:B .~~~P~~~ ,e~S~9iói
részben pedig afQgl;~~g8~(\t4~i.~~~J."a.~~ill.~W~~~-,~~~~~~~~~~ ~s'~ltqvá~lJ~~pzé~
szüksége) .megter~~trtte.~~ert~J~.te~,~ "R~~~~~i,.X~ll~*??fi~Q~': ,,,~;~~,i~~~I~feR-d
szerű képzést.·.a .pi~c·f!?~,llyéi.~~S . 11l##~lelq~n,.;rm?cl1f11~s.~ •.l<i~~.~~iW~~ W~~~S. K~p)fé~i
formák iránt. Az .•~yiiz~d~öt~~~4Jllar .~~ttI«nt~~~,~tlrvffi'~~&~r~~o~t.·~.fl~átg~pz~':
si-továbbképzési reridszer, ariiély részben az, iskolakra táillaszko'dva, részben 'azoktól
függetlenül, állami támogatás sal, vagy tisztán vállalkozási formában kínálta a legkülönbözőbb színvonalú és időtartamú továbbtanulási lehetőségeket a középfokról
kikerülő gyerekeknek.
Ez egyrészt azt eredményezte, hogy jelenleg az egyetemi-főiskolai felvételi rostákan kihullott érettségizők is. bőségesen válogathatnak a továbbtanulási lehetőségek
között, s a szakmunkásképzőkből a munkaerőpiacon eladhatatlan szakmai képzett-

.

.
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séggel:kikerillőkszintentanulhatnakV(l1atnilyen,·keleIldQbb:Szakniát •. Vagyiscsök~
kent· a'középiskolai..pálya~álasitá~'j~!ent~~~ge.c(amennyiberra'döntés;korrigálhat~yá
vált),.ésddőben j~ .kitoIÓ~ottay~gleges,"siakmakivál~sztás~. Ez.egyúttal.:azt .• isj7~
lenti, hogy· fokozat9sann1~gs~Ilik,ate!sőfokoÍl.továbbtanillok.~zonprivilégiUll1.a,
hogy csak érett fe.ijel,.18: éveskolUkbankelleldönteniük;milyenszaJ<:mátakarnak
tanulni ..
Az 1990-es évekbenbek,()y~tl<~~~tt.9l<!a!á~p(),litikai. válto~sok .tehát egyrészről •. a
középfokú iskolakínál~t?őyiil~~étés.a.~zp19ijg;énY~lili~zalkalmazkodó ,differenciálódását .eredményezt~~~~~J1!~i~r~~~q!l:q,~,~~~~s~··t~~~~~g!R1!i'~~~};lY~J<n,ek'.l11~gfelelően
a tanulmányi idő me~~~~!é,~~y~!;·a~~~~~5~f1i,~~~~.:~~J:t~n?:;l~ilépés és a pályaválasztás, illetve szakm~~~.~~~~~r~~~.8~~~~I'r~.~§~~s,~~~~~tt~~}l~~~tővé. A.gyorsan változó társadalmi igén!~~ij~~i0~~~·i~g~me§~~~i!V~~~~!:~~.z~;~?90~es évek .liberális
oktatáspolitikája tett~.~~;~~~,,~,,)\)~~~~~~~.··!~g;~*PR.~!~an~~~..~ze.rep jutott az iskolafenntartóknak és m~~.fü{~~~l1t~~~!l~~Rn~~?;ffiin!.:(l~;9~§~gos politika irányítáinak.
,
'.' '.'
. .' .
. ..•.

Felvételi szelekci·~~cii··It,i~J~i··
~"'i'/

A gyerekek.,él~!Pálx~j~~);l~#~%~~j~~;!~#~~~I~f~~h~~~[{t~~S~~~!:~i •. ·.}J~zíciókat meghatározó szelekCióegyrészeln~~zálta1án8*j;,~~!<olában[télp1!KBFmegkapják. a bizonyítványt) és a . családb~11.(amikora~Q?é:pfokú isl<2!.@cfelvételi·.·követelményeinek
ismeretében értékelikazérdeIl1jegyeket) lezajlik, mégmielőtt:a gyerekek a középfokú iskolákba jelentkeznének.Minél inkább aktuálissáválik a pályaválasztási döntés, anllálllagyobb. szerephez jutaz általános' iskolai ered~éllyekmérlegelése. Miután a középfokú iskolák.a.belépésnélfigyelembe veszik az általános iskolai tanulmányi~f.~1nlél1~~~eh,~.t~j~~pzott~bR·s~?:~~~)~ere~~~:~Rm()sa~,tlldjá1<, llOgyrni~
lyenR!~9nyítv~l1nY€U~Il}~I~~~>,I,(9rép~?~lÍi~~g~~~.él.~rid~I1:}~sj~~~~~e~~L.i .' •.. . , ; ., ...•....
1997~Y~ . rizsg~J.ftlli1f•• a4~télJ9()! ·~t.8~X~~~ct9·~f~ . .•1l()gy:;e~\az,,~el~z~te,~.·~s:lel~kció" .•.amelyb~1,1 a~.Nt~1.~g.()~~s~glá,k:,ta~gI~~l . ,!.se~~~Rt?~:;f4j,~~g~w~a~~~élk .• és·.'él•.•. ~~~~p~()}(Ú
iskolá~.\pr0p.~&élndél~!~~~.ke~r~.~~@l}~~,.i~. ),rl~n~§~"s~er~p.,j~ts·~ . . i~e~····~élt~k9.~Yan,.·.• ·~ű
ködik~•. .·.~ .•.~.~len*ez()~i . .~lt~I<Í~9~,.·!.~~ól,.~i·,!~~gl~~PXi[~~~~~,~~~!·.•.•~iiIl~e tÖ~~~~.t~~en,
leszke~e,k .. aJiir~fif~líik~}~~~,~P1i1?~?:~~~f?~~ i~~9l~r,e,I,lQ~~~i~e,~:"a,.*F}iIlŐ:,és·j~~es
tanul()W.t9bbs~g;e[ ;Wmn~~mTIlJél,,~:jt>,·r~nB~:t~~V!Ól<!~~p~~~g~•.·.·~~öz~pi~~?l~~~, •. ·a
közepes Úmluók feléugyanc~akszakközépü;koláoa, a másik~~I,e.~.e?i~sBl<~h~~'ás,képzőQe,s ,az., f}1,~g,s~p~s!fen4it téU1l!19k, t?bbsége szal,<~~nk~ske~z()be.jel~ntke2ik.
SpeciéÍl1~ ;siakis~~l1áR~;élli~jelyn~~zi~. "al3k~,.iqe,:k~i~:ys~5~s~g"ől kerülpekaz?ka
gyerel(h~~akiketC ás{~g~~p;WI<0I~R91"~s'··a.s~lM~~.~KéiJ~B~~?r·ell.lt~~ifa~ffi5.'
A~.*,~t~~t . ,Irw~e~~~(),;.p!,~<:~z. . IIlé!~~~~le.~t.Ael~i~.·.~9~y:,a. .~~};Ő~b9.zŐ. . is~()I~!~IJ~~{)~lJa
felvett9Y~re~ek. . ~t~~RR§isfolái.t~ll}~ián~i.~fetImé~yy~:'~~int~ . tökéle~~s~rpege
gyezn~g ~~o~~k<;élJ~~%~~~riyief~qm~ny~iyel,'~ik~l'sphelyre,~da jel~~tJ(~~~k. .

. p-
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AUalános iskolai. tanulmányi eredmények 'átlaga
8 osztály()s,gimn~~iLlm
6 osztályosgimnafh.mi'
4 dsztályös?gimnázium
Szakközépiskola
Szakmur;lk~sképzö

Szakiskolá.' " ' '

)~,7

'4:'6

Hovajár jelenleg
4,7
'
4,7

~4"

4,4

3,!:)' ,

'4,0

.,~,1,

3,2

"3,3

3,~

(Szülő!i,'/?9/) .'" '

APályavála~~~s~i~er~rR~.,szÓI~'·~d,a~()~k.~~:~i.lg~yá~~at?ki;.'P9IDr, ,ké~ysierpályáva1

jelenleg lénye~~9~Il'?S~,~ig)r~11ge}ap~!R~11~~~II:~~()lpiul(6~i,~~~ziumba és
a szakközépü;~~láp~ jeiellt1(~Z9~rt'~~lYt~~if'~~baa~'~~~P!atípRsba" ~n?V(l.jelentkez
tek, csak legfélj~~b:~~y m!á,s'ilf,·~~~ol~p~.• ~é.nY~~~Wicíly~!a~,~mrViszont '. a jelenlegi
szakmunkásta~~~6ke~egy~4y,~,.~,'.?~ea,~~!~?:~~~~~pis,k()l~b(l s~e!ettek volna
menni -, és ~.'s#es~á!i~';S~iS~?l~~()k~~!?IJHlepYr~e • (~~~!e.g:~tileg", sz2kközépiskolába vagy sZakmtu1Kásképz6he készültek} , ""'"
Az általános iskolai
aspirációk és az ennek alapján működő
működő rendszer ismérve is lehetne,
érdemjegyeket a szülők
mint a gyerekek
képességei. Vagyis az
szelekció
nem elhanyagolható
"objektívnek" mutatkozó
szüleinek társadalmi státusához.
"I,,'.,

M

Szülők

iskolázottsága

Szülők,

1997

",'
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A szülők társadalI1lrstát~séh:alösszefüggőteljesítrriénykülönl>ségeket a települési
adottságokkal~s~~e~~~ők i§.~~.?~~ét.~.~~.)1i~~~~.az oktatás~nanszírozás részben a
települési adotts*gokt61:_ip~ldálil}á>h;~liiadólóPIértéke··-tfi'~~~i;~~~~!~P»!~~~f közötti
különbségek egyr.einkápb llleghatár.Q~ azá1tal~osislcQl~~iplg~li~t~.§.ajnak lllÍnőségét. Ebbőlkövetkezően 'akö~épfokú pályaválasztás;sem.·fiigget1~n·attól, hogy
ki, hol, milyen~lta1án0sjs~olábajáh;r ..... ' ..... "'; .'
.

i,.. ............ .

Vitathatatlan~zoktatásp()litika fel(!i9~ség~apban, hOgyy.~az~··:~·~~~.~:~t~~~~:~~~!:~;~

nak színvonalát illetőenélz .• 1990~esév~k?en~elIlcsak a kl
ben, hanem márJlz.áltf1.lám:>s iSkolákszintjénis<határozott

dífteil~Iiciál(jdá.snat.k

~:~~~:~'~.,~E~.z~~~t~i~lrt·~iJ:li~!i~~~II~~~~II~~l~~1I[~i~~~~
lános'iskolás
mag~~~bban ..

általanos í's kOlá9~l1<~;J.ii.l,;·Y(íl.éltml)r~J:l:Jél~~QZéttQS';iQS~a~lr~1dl~ifji~i@~~~~~}~i{~ri~~~

Szülők iskolázottság.

Szülök,1997

:;--.\'"·;·>'0",1,
('. ~ '.:' -

-~"

.,

,.'

'

,." ,'>i

szülők tár~~~~~!~éé~~~!~~Y~[:"t~i1iO~iskOlás

Vagyis a
korban kialakulnak azok:aE~éll~~~F~9~~~~.~pg,~;(~~·~z;~~lt~á~9~~~~k9I~WS,lolgáltatás minőségé
ből származó teljesítri1énY"kü!9IlBségek;~~~rekT4éve~.~orban az általános iskolai bizonyítványhozjgcgodó pá1y~yálflsztási asp~r*c;iókat és azok megvalósu1ását
meghatározzák.
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C·

A pályaválasztás során az elképzelések a felvételi .eljárások segí~~é~é~~fkerwnek
összhangba az iskolakínálattal.. Úgy is fogalnmzhatnánk, ·hogy a feIvételiszelekció
hivatott arra,. hqgy .ö~~ze~f-mg()Jj~. illj,elW~lő~.~~~~~~ q;)?~b:m~Mff§ft~.~i-4qpt~~ . ~orán
még nem korrigált,.v~~á1fat'l!';;'i' ':':';"'.~;l':,,;.,i»';l':"'.l"'\;'d';·l">;; . . . . . :~
Az 1990-es év~~beIlJ"~,~9t~P(9l<~; .f:e~Y~ltli>s~tlr~;?f:ó(;~~.1}1,~~:~r&tf\~o;~,;s,ern • ~•.;.1:l~lYi
oktatásirányítás' n,eJ1l9~(9J~ás9na.Á; ~~N~telr~~e~~fRie;~~i:~~~ébe*:;:7~~Il1l~g~sne~":
mutatkozó okt~tásppli~}~~!e~~,§z,r?l·.~~."J~t~.~ényi.;~}!tpg~~í~,:~i,~zte~~!bHIlit*~~a
indokolta, másr~~~. ~t:.#:~ry~~~tpli8z••:~a,Jm~~S?:8:n~án~~~rRm.s;;tttte)le~ytRY~:'
mnely "beavatk0ZfÍs",*~1~i!li~.,RJmO~!t()tt~,,~9W: l~Z. iifÍ~f~~nxi,~~y~~kFi9,~~all}1~2:
kodjon a szolgáJté!tásaig)~~!',me~~!~~rjlllp,.k~r~s,1~f~~i"1~?~1:9~';~~tfl~ásll%2"S,q;-.
rán azt tapasztaltuJ<'~A~ '~PRr1),·fl tel<i~teW~n~:?;:,WWqJ~~g%~~~9i,el~,?y8éttek,,91:
tak az oktatáspoliÍ:ikavill. . ;.• ' '. .'~.:.:;;\ir'l.\>l:'lt'.""C!,y";,,"'>:i/:;,~ ')
A középfokú i~~9l*7is~el~~c.ió~.,p{)~i~i~~j~(fő~~~~·R4~~mJépX~~?,.P:~f91?,~~qlta: . .:az
iskola sz6lgáltat~~~i . (k~EZé~i.,for~~,s~*~tl?j,~jHl~~~r~?~ . ~~~t'.~~.at.Qk~
tatásfinanszírozá~.;JJ:11ópj~'I.,·;E:~&~\<'~Jh,á~Q~~.té;ijyef:9lJ;~~p.z • ~~ttes'H~~~á9R~ . • ~l~l
tak ki az intéZJné~lye~.St:e~el<ci,?s~lye,~,"JjlJ~n'ea.zq~.~.;fr.\v.~t~1ie,U~~spk, ~ffié~i~k
ezekre épültek.' E~'léI1?,~.~~p~J.l.~je~e1\ti":,~()~illi~lW·;.~WlJiAi~~~J:l~:;~~~e.~ta~l~s
tület, hogy szigorú felyei~li :,S~ylykci9:y,~t;1'~9g~s~a·;~E.~~is~()1~;1~~.n~ő. t',WlJIRW ,~a
kevés a. jelentke!-p, . i11yi-t.,,~:~~·;S~()!\4 •.~f9Jg~1~t4~.~i. i~~tmll.~si.•~l~~.;~~t~~l~!?o,y~&y. irwrt
a demográfiai ~w~á~y,~!~el<HR~zRml,~tq~1}~~Jta,\*1?~1.l.~e~~~;J·~tr:~~~;·X~Re~ ;!l~ ,áll~:
lános iskolákban.,Jlyefl~~~pt~kcb~~.(g.i~~q,~n~pi'.ta111;~~~4(~Zig()M~e~xéctelt 1<9~e
telményeket, m,erf·!l. iej~8t~~'.nm#(rp#§{;i1n(lWL(~r~.~~~. ~~~k~Mja;.,\1()gyrmi9~1•. t96b
gyereket vegyenJyl,)ltsz;eIl,ett()JfÜgg~'e~eaékesJ:illtog4tás;i11~p:~kei' .. . , ,.
",.0';

"

::"'-.'

~"~,.)),,

L<--•.:.··;,· ... -,'.,,,

,;

.--,.:_:_',,_ •• ,i~

.}

~'_'_'.i_._j';.,:_

.~_'J_h.,.'\'!\:')"

__ J·i;_\

,',I:.:

2 A középiskolák felvételi szelekciój áról 304 iskolaigazgató megkérdezésevel1996-banfolytattunk kutatást
az Oktatáskutató Intézetben.
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Az 1990-es évek másodilcfeIébenaz'á"rit!<.aszereJlcsés"chelyzet állt elő, hogy. a
szülők és az intézménye~~~~r~e~9t~~~~:lt..ij\4i~9~gr, ~,,~B}'~ky9 ifjúsági munka-

nélküliSég arra iÍlspirálta;~,~,,~~I~~~~~i~:q()~tf~~~~~~~!}~~;i;~.~~I. t?vább iskolázta1Ili
gyerekeiket, a gyerekek l~!~~a?~~~.,'§~g~li~~~~~~pg~n~~r?fÍs és a demográfiai hullámvölgy az iskol~~f,":~~~IT~:r~~~~~~}t~,~," "> ' .riéH~~~a§abb .arányban vegyék feLa jelentkezőket.~g~~~.~~fi92.~,~í~~ta
'~olákban olyan bőséges volt;a' kapacitás, ho~.'.~!;~t~;~V~~~\~~r~z:~!~:~~!:R;"~~"~':i';i:1!;;::".
e~~h~lt~ .és valamilyen
iskolában lényegében mi~' .'. ;;·~~I~~~~~g:'~g~~~~t%1~!n~t';'i'i;.~\;i(~f~~e,ekció szigorúsága
azonban is}(olatipll&QnkéIl.:ty~·i~~r~~I!'~Ii()I~RH~~l9N~~~~.~ésicfonnánként is el~
tért, attól függően, hogy.q
:eij~~~s!e}~1JQ:;~ap~~i~§ho~:;~~pestmennyi volt a je-

len&ező. AfeiY~ffek~~~~6; if~I~~lt~~i;l'kl~!~~~J~fhnt
"1992
Iskolatípus
SzerkElzetvaltó gimnázium
Gimnázium
Szakközépiskola
Szakmunkásképző

A

1994
%

1995
%
65,26
74,08
74,33
86,70

66;41

9Q,71

72,36
71,39

71,06
73;46

85;90

88,82

75,05

Összesen

(Iga~~(Jilk,J~96;

63,96
70;29
70,74
84,94

1993

%

l'

feb;~t~iii;~~illi~~á~'i~i~~~~~~1h1l0kik~,~IIl~~'~,~J~lé~f~~

van egyis~()I~~~.\(2~~:~~·.gs~~~~?fi1?~~()TI;y~I~?~~;,~~II:;~0áJg~~~:~s~sl.lg~Il.á2:}ál~·
talános . ~.~~o:l~bi~o~)'i~~.l}),9~·;~J~pj.~~:!§2. '~~N~~l}et~~~'~.~~c~2:;*~l;'~ .• ~s*R2:Z~Lk~~·· .•()~~
ból sem .71~g~z~~~4m~g,~/~92:é~f:~~~ •..i~~gl~ ..• ~;.~~~1·~~k~I~ • • tŐ~~Pl?~~•.a~~I"t' . m~I1
túlságo,s~1Í, • ~()~.· •. ~efo9l<j~1~!lt.%eJi~'··i!l~~*~1~ó.;~~J~'~~R~ ...i,§.~Ql~ .•··.~i~()~r~,tvá~~~a~" .•~s
közülük .. i.s··~á19~atllil~~11~Y?Y~~()t;.~~i,~tf,.t~!~ell~~~~p~é}Jf:()~;i,s,~()l~ba~j~!~
lemző,. ll()~ ..~';,peg~~q~.soK,~~&;Rírn~,~t~~9~:~.~!?!~Ilg§.~is~9.1% •.•~?~le.~~i1<:.. ítélef~~:
ben, mert• :~. t~p~§~lj~~·~O~. .P;a'&Y.~W9~l?S~~é,Kv~~~@t.af.JlűfI'W-(js.~;~~gfák,b·~~~
tályzatainak avá1óságosérték~kÖzött.Jl~ei1kora felvételi v~zsg~~l}én)'~gépen~~
általán()~.is~BIN~r9-~.~~~~~*&t.1~?~t!pf1~!jáf;, •. ;.......•.., .•.. \ •.. . •. . <,:.'·f. ; , : · i . , : ' , •••.. t .
A felyét~!iXi~si,flke;~fPin~)t~p:·.gt,I·i;~~·f;~~()I~. ·~~g~f\?i .•~• ~n~~ •. ~~íy~s·~!1·m9~g) l.~. . ·~.
felvételi. iS~~~~.~~$~rql ..e.&Y'~·?I?,ap,.• i§~.?1~~;~~~~yi~pe, • é07~~n . • k~J:~si!~.~ic~*· s~el~~~ip
val leheieú:.J)~jH!h.!;, ···1!l~~:'~()r:·~.~~,'.;M~<q7Iellt~~~n,•.•~~g~e,~t· a• j.~~~m~~~pk·s·~~),
valamin~.• ~z.i,.~~~1á,fn~p.s~~fÍÍs~&~~·9~ . YR~.fer~Jét.llir~etp~~i;~t()~.•.•prOP~p~p~~ll1u~a
- amik~I .•.~f.·A.~~~I~.·~~~lPE~1l~j·~.'.~~~~9$i".~;~qZ;V~~e,11.1$V~.··~p~?,]:i()~·é~de~~.$.
oda jeie.l1*esp~~\n~~l'~~v~t~!}~~r.~~lÍci~~::J1J:~~~~--;'i~;~~pq~itj~ .•.•.. •.·.•. ··. ·.··: •.•.• i ... . . :.~. '. . . . . . ;·;.·. 1
Ez az' ·iH~~pn~1Jr•. ;,~~!1~~fiP~ ..~?1~P:~a'!.·.3g~~e,i~~~~:·:~9WL;.~~·.ln~8~.es;. ~f:ef .~9z.e~
pén a fe,I,,~~~M.;vi.~$~~{l(. ;,l1~~ARb.•y()\t.·.~.~~~~;;. ~i,~r,,~•.~~w~~';;;vams's?~~I. t,QP~
iskola sf~f"~:l~tt f~lYFt~WY~~s,~ár,Il1~Il!.·.~~t~:~~y~l,1:a:.j~l~p*~ip}(~s, • a. ~~l?,~éstll~
lyek számának'~;lt~t~.§~•.'aJ~pj~•. y~~9R~.··.~~.~~~• yQ!ti·r1~y~t~I}.·.~.~el$fyiprw·. T~!éÍll(Q~~
tunk példáulolyárfískolaRk,af(ahová afelvételi~"izsiaután lényegéb~nminaen j~~
lentkező bejutott, és olyannal is, amelyik "külön osztályf'(a tagozatos gimnázium
"sima osztályt",. a szakmunkáskép~ő speciális szaki~kolai osztályt stb.) indított
azoknak a jelentkezőknek, akik kihullottak a felvételirostán.
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Miután az iskolák szabadon ~választhattákllleg;a,felvételi eljárásokat, azt tapasztaltuk, hogy ezek rendkívüLrug~lJ.llasak,ád~l~NkezŐksiám~llak a függvényében iskolánként is, és egy~egy .iskolánbelül,okt~iási\,~o~ánként;is;szinte,"évrŐl évre változnak. A "vegyes~' típusú (tPbbfélek:épzesi<foTJ:l1át;llyújtó}dntéZl1.1ényekben a felvételi eljárás képzési típusonként különhözi~,ijl~~4ául~'IIlá!)fajtaeljárást alkalmaznak a
szerkezetváltó ,gimnáziumi;mi'nta~J1agybmál1.YQSiginmázillmi. osztályokban), de elŐ
fordul, hogy egy-egy képzési típuson belül ()sp:ályonk:ént, illetve szakmánként is eltér a felvételi követelménr(p~lg~~l:;a ta~q~tP~r~~1~ 'W~ln!~a,gpzatqs!i()sztályokba, a
,
divatos vagy kevésbé divatos sYlk11lálqi;~tB~);.;;;;',;;·'Ut'"fU:"'Ú';"~:;;"""'i";n,i: ;
1997-es adataink szerint ~,~Wö9s~~~g()~;.t~pI8~i3Q·%,~·~,·~ély~teli~ett Majdnem
minden gyerek felvételiveÍ..~e%1t:;R~;ai;~z~'~~~c3~~~H?;·Birn~~~llmQ~b,a~" és ugyancsak
felvételi vizsgán keresztülle4~t7~~i:Rej~tpi.~,~~~~m~Í}Y8'~'~Y"1~;ápuIl).ok többségébe,

,;,~~";

.:,::. r;).',~·',:'~:·:/·,:··"

Első Je!~nt~~iéf:" ,
Szülők,

1997

A szakközépiskoláknak a, felvételik';sötánriiárjóvalikeyésbé van lehetŐségiik a
szelekcióra, mint a gJ'lml1ázn'llll()l\lllal<,
lé,l1yegében az oktatott
.
- idegenszakmák függvényében
forgalom,
vendéglátás, kl~~II~~~~~~r~~~~í
intézmények, ahol
'ák ki, Ezek az
sokszoros a túljelentkezés, t;;jleigi1.twÉ;ipJR-j~:Ő
ezen felül általában
iskolák figyelembe veszik ~..'"o~L,~.Y':!"Yi
aKlnáJmt oktató szakköírásbeli vizsgát is tartalll~::i/4~l'ara§~
az iskolák a legzépiskolák viszont a legrQS,.~'~'~t~~~~t~~i~
többször csupán az
Aj
hogy az iskolák
A szakmunkásképzŐk
nemcsak hogy fel tudják
ezen felül is marad
lényegében semmiüres férŐhelyük. A '
féle felvételi szelekciós
aZ,általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.
a
agyerekek:et kiszűrni, akik feltehetŐleg még egy szakma megtanulására semképesek!'" "
A szakmunkásképzŐk legtöbb szakmájára manapsag,tehátszinte bárki felvételt
nyerhet. Az egyetlen komoly akadályt a gyalcQ:rlóhelyek hiánya jelenti. A felvételi
"'a.'

,q

,
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kérelmet csak az()ktJlan
helyi férőhelye) és
zathoz és a
a szülőknek igen
kozóktól) ha a szül
tanuljon. A felvételi
mazzák:

•

•

a~ .e~ete:}(b~~1J.illféJís~tíáKifel;'h;a:/aZl:sk<:)lál1ak

nincs elég tanműMivel a tercier ágaagyakorlóhelyet
a kisvállalhogy ilyen szakmát
alábbiakat alkal-

egéSZS~~é~gu~
gy~i;.iililllllllll!~~;t;;és~a
~:
..

kevéssé népszili1unkás-

vizsgal;{()ké:tit l@,al~crrl?Ól.é~ materrtatlL<:áb,()l (ezt alkalmazza a

•

ja:i_·i~I~~ntJk:ez:ő

az adott oktatási
Miután több iskola
:IJ:yé~iJIldokolná) a gyerekek és

t~~~fti$.kQla;

Zl~~~~i~.~~~~~~it~;~~~

igazolja) hogy az
úgy ítélte
vtz~gal.Ile:m.<·y,Qlhn$~11~z).~~Qyl~te]lIn~:ny~el1(~nv~egélben megfeleltek
a gyerek
_,_ ....·....
-o· .. _.... _........ ..• - ·;'o<H
alkalmazó szerkezetváltó gimnáziumok felvételi vizsgáit :iscsak a. szülőJ.(egyhatmada ítélte kifejezetten
),l1ehéznek" .
_=,Ji:-C,","'C•.

0· ___

~"'."- 8 " í % ) utólag

.•.

. : '.

°

0

f--
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Miutá~a cf~IVét~li; ~z~gákjelenle~ .arra issz01~áln~j.~ogyi~ziisKöláIl;~é~üli !szelekciót;l~hetőyé.~e~.ék;;sZámosisJkoláball,~előfordl1l,i:~ogy,fölve's~' U~aíi,3'··.gyére
ket,. dejIi~m?arra\-~.ik~pzési· fQ~má1!a~:vagy,ia~b~.,.~z()S~á~y~a,i.·a,~öv~tjielentke~e~t.· Az

iskolán\'R~ljÍlii.t;átirá~yítás"/!llód~zerécl~nye~~b~,n •. i~~ge~'oty~n!~ll~éFén~'a,lkal
mazza;\áineIYi~~téf~:tí~llsúoktatási . • s~olgáltatásoka.t.nfÚjt~;ii~l~tve'tá~e~Yik!e~""egy

szolgáltatasi,.típusonibelüL,~ltérőfképzési'förinákat:!kíliáLi.WZi'i~t~~(Úiyítás':mín~i~···a

keresettebb, illetvenépszefŰbb képzési formákról a kevésbé népszeriíek felétörtériik
Ca tagozatos osztályból a nem tagozatosba;a'kéttannyelvűből a'normálba, a szerkezetvált6b~Pá,hagyotp.ányos szerkezetűbe .stb.).
A szakképző iskolákban alkalmazott átirányítás leggyakoribb formája az, hogy a
gyereket· az általa megjelölt szakmáról iskolánbelü1 egy olyan másikra - kevésbé
divatosravagykeresettre - irányítják át, amelynek aválasztása eredetileg meg sem
fordultafej~beIl.J~z .az. ,e,ljár~§~gyré,gLAzértve,~~éJys:s,wert (lgye,rekek ,egy. része
olyan sZ(lkmát kénytelen tanulni, amely ~emérdekli, másrészről pedig lehetőséget
nyújt az i~koláknakarra, hogy~lX~Ri~~~*.~set~~en is fenntartsák, illetve folytassák asZakképzést,amelyekú;·I~1y~g~~~1l.nl~5s:kereslet, sem, a . szülők és a gyerekek körében, sem pedig·.amu%áer~tl~a:SP~ti~~}~f1,,(lpályaválasztás időszakában a
szülők számára az a legfonto,sa9b;,~~rtlés;~og)t;;',~ei7keikközépiskolai. elhelyezését
megoldják, igen gyakori, llogyi\plY(H)dig.1Jl:ft~O}.,1i~sWUlokba is belemennek, amelyek
később reménytelenné teszik gyeiekeikelhelYezkedését.
A belső átirányítás rendszere ig~n.j;e,l~H~§si~t~repet tölt be a "vegyes" típusú, azonos szakmákban is többféle képzést"fÓtniátkínálósz3l<képző iskolákban.. Előfordul,
hogy a ~~~ek;s~~9z~~i,s~()~~i,?s~á~x~~Jelr~tke~~"g71!li,y,~~~emel~e;jó az általános islú)la{'bízoi1yítva1Íya,i'niái.~'f(!lyet~lK~(á~ii#tyítj~. . ~zalhl1~ilkasképzős osztályba. Az sem ri~a/xho~~!felve~zikiszalWöz~piskoláshak;i~;de kiderill, hogy nenI
tudja teljesíteni aik.?N~~y!.mé,~Y~~~!'í~i\féli,~;Y:.'f~W"~?yié0;H~~njszakniunkásképzős
ként f~IY;t~t!1atj(l.at~f1~\~~~y~i,!· ..Miy~! .•. {l~.i~~?1á](1~·r&s,=fe~i~,g~s7~,~:9i,s~özépis
kolai képzést is ifdiytat,' isjéllet#A~J~?~:#'~:#rriuil1üispi~o'ilyít\ráhyimégszerzése
után a gyerek jsmétmódosíthatj~";az"'elKép~~té~~it,~ssz:akközépiskolai érettségit
szerezhet. Ezeknek a ,,vegyesJ',"ptofilá .szaKKépzőiSk<.ll~al< .tehát az. az •előnyük,
hogy· ~kgyeJ:e~H~h1 t1:~mJ~Y~\;:!~Jf?:l~t·. Yá!t;~~iélm-,!a,.:',~&y:~§~9;\*J},pe,lük~~§·'.iyl}~~~~ges a

az

korrek;s~9\ffi<:~[t~9Rg~i~Qri,~::.(l\I<,:~.B~~s;~W·~;"'~·; ·.;:i:" .~., .•'.•. . :'.'\'(;1";
>.<,.j.)~ "\:
Az '1~?~ •. ős~e~?e'l~~~tésre~~~12?k~~t,ási '~~for~~e1!,e,li~tő~~'N$'a1~~~~~ i~Z 'irány("',i'"

' .•....

ba fejlesztitöv~Db a4<'6zépfoktJiskolalb szel~R:eios:ID'aMorlatát;:~·áltál~nosi.képzési
idő tíz éyrS:-JPrténŐ';11Wgbp~smbl?~t~~átQl~~:t}~mos~\~~:~yá~hat~,;~,1;lpgy"\él~\gyerekek 16
éves kQ~R~Hít*)9~Q~~tt.~PR~11,éWf!~~~tl}~,§!mr~qU1P~}a1>lJtW;~~~1,s~~~~,-pályát példáulerdekIŐdéslik.·is nagyobb'~~~.r~~~t~.~~~~(lfapályaválasztásnál ~,. hanem az
is, hogy a szakképző iskolák kilenc~diR""tize~ikosztályaiban .eltöltött idő lehetőséget
nyújt arra, hogy a lJedagógusok a~~W~7<~~t alaposabbim m~gismerve dönthessenek arról,hogy kine~lnilyenképzésifdrmátéssz~umlát ajánlanak
A társad(llrm;'~s<,Q~atá~PQ.Utika!;~@tR?;á§QJm~i~Qs~p@ytŐ(}P.,(~~ll.4t .az 1990-es
években ••a középis~9~~t~~IX~~~!t.~~~!rJfRi~j~"!átf~~v,!t~ ~~!rleg"oktatási esélyegyenlőséget deklarálÓ öKtatásp0lit1lCárlai(~~eIÍf'siKeiűncsökkeIltenie a . családból hozott esélykülönbségek és a településekkö~ötti különbségek általános iskolai. teljesítményre pYakorolt hatását, sőt, az;,utóbbi~i'méI'betőennövekedtek. Ug)'anakkor a
középfokú iskolakín*l~t1J~~~g~,. ~.~.~~?~~tá,~~nf:Ws~lr,2~s;módja lehetővé tette,
hogy középfokon mindelfoÍyan:gyereKtovábbtruüiljon;'akfaz általános iskolát elvé-

514

PÁL YAVÁLASZTÁS

gezte. Az oktatásirányítás direkt módon nem avatkozott bele az iskolák szelekciós
gyakorlatába, aminek következtében nem csökkent a felvételik gyakorisága, de
minden iskolatípusban enyhült a szelekció szigorúsága. A szelekció mértékét változatlanul az adott képzési típus presztízse szabja meg. A többféle képzési formát
egyesítő iskolákban pedig az a jellemző, hogy a felvételi szelekció funkcióját fokozatosan az iskolán belüli szelekció, illetve a képzés ideje alatt kínálkozó korrekciós
lehetőségek veszik át.

LISKÓILONA
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