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Az" oS2{Dtt,taní~~;,renclSzerint ,nliík,~~tett ál~·l>etöltö~kulturáli~.'fimkcíÓt~i~thébiZt{)f,
kisiskolaI:~jlletv~;·~~ban . . azio,~okpan, Sítani;\',l\';fru:lUhnányolif egyikébel1:senI :;m~t
amelyekrt",ez •·.jellemző' (például}:':Angli~Qan, fel,hogy,~'is,kol~megSZÜlltetése a településyl4+
Olaszo~gbah),afeIlP:blrtás,finahci~isvQ~t~
kozásai~k~r!iInekiée~()t~rt>e;.lri~,·.~o~()ttok.:
tatás biZt()sítása~ü4cise~hÍIJJ~ZlUénye~~sok

pénztemesztifetEiékben az,o~o~PEÍly~
att me~fel,első~fban .~,~~~s-:b~?:'i~~o;lák

megszüntetéséIlek,i,g~e~",!:,:',!i~{:ii,:,j),',i') .•,. •.• i'

A ki~islBI~:{~~;v.()~tk~~+ll1Í

tétve~~Y:~ztétIl~.J .' .... "" , : , '

hí'

OIYap.f~11SZflgg~r.:is;f{ll~0~.~&qr,s~);
am~IY~Íl/~,fult()~ok:.egyá,ltaláJJ.Jnem,·fog1~,
állitst.'~i~~ol,a.ruIgyságána}Qk~rclé~pen,.·vi~B~
- táka1"~~B~~giJokokbpl '+;l1l4~~.·,ÖnKotf,i
mán~t?~:s~llQlj~fehin~~ny:~~er·
T~9U~~tese~~ll1ill~."'?~S~fi@;;a7.7al.His,
hogyhll~yi[~.~tra]i;ráJti,~qlga,~·,~Bi[2'~

nisztériuml;;~,11)áS;~tósági'~1Kép~l~~k'sok
tekintetbeIj;1<:ü1önb:öZl1ek:~'?:1\t()~~)~;;~;ewu" tanlllth~~o~!egYiFé~"~~~og1~?iik~rerm~
tett ot~()~~.~~IY~f~~te~~~~s~()~t tartáS~~é;"9f~ivel,f~~!tígy'tlíni1q'h?~,:aifel~?fí~!

mind~~Ilú',ig~gYlFz'~:'TÍÜ(()4é~r~'m~m mol~i'\~9,r~~~~~!Il1ingig~~'f~1}A~6tóhlindW:.~;
avatk0zriak,'!'M" ,a'f''Í§:wé~t'(s:','f~lXll111at?~~. nak·~;iat:~.~~~~~!i~~h1i:l~~1~~t!~·
Ahol aL:pp~',vi~lltl~'; Iqs;irál~9B~g~,j~ néze~~~~~;~~lYe~···~f~~\~sislc°l~f~Fm-r-+,
létre 'lell~tliozni~~bki,wte~é~yek~;~;:q~\'~ tása>k:öl~~~sebbi.·~Ü~~o?bafé;c!aL:;átj~~
fmomabMllf\Tabh~f:kiözi)l&~t~iID'~~~~lfezt rással:;.;~lJ<?S()l~t()~;!;'ikQ~~ge~el,;.együ~v~l{e.j
elérni. A'I~gdr~bb~'~}~oI1~~jll1~p~l'" Rés~~~SS~~?~~~Y:~~élllc~:~n~'ll1~~
dás lát~!.olrtuT~álistJ.nUl21~~~9f:t,i]ft hozzáy~t?l~ge~íf;~tp:0~dli.~!?;ID:e~;\'h()~ egy~
tároz megegy~gy;is~0IcW?~ám~bn~:k,~~ egy;o~;.?~~i.yisipl}yai111~~le~~Y~nlét""
néhány év .~1~ttaz~sk?I,*,~~;~S;j'o-'?~ ~m~);1Avolság1ineW.~tkleh~t.ig~;ez!ai,ös?~;

csökkené~ét.~e~!~~éIlY1zm~;.• l\#~IEtt~.~l"~~: szefii~~s11A',. .T;\(••.• :., " . .• " .,. .....',;li. • .
iskolák "ha2ai;'elle~g~i·úgy"ére~~l{;'(,h~gy,;(~
Al tr,uI~~~O~<tllél~j~r',~Ímkö~yií)~
holland ,minta'~JcéJJt,'~Z()lgá1li4t,;@1~p.fjuk eldönt~~j~~~il~k,,,!lt.ép1~k'aJ(isis~?!~:·Ez

'c'

képviseletében,·.köwlj,*'Wk()ru~fékré~tá.;

rokat. E sz,e~tegy-'(gy,is~oláIlak le~~p!Ipt:
ven tanul~val,kell ren4elkezt}ie,.sbev~:ettékaz
"utolsó iskolavédelmének"fogalmátis. E· szerint, ha a településennincstöbb·iskola,.akkor a
minimális létszám 23 .tanuló. Tegyük hozzá
mindehhez, h9gyaz iskolák .nyolc' .évfolyam
oktatását látják el.
Angliábaneg)'Tészt a kihasználatlan kapacitások felszámolása a cél, s ezveszély~zteti,aki
sebb iskolákat, másrészt az ötven tanul{)nálkisebb intézmények számíthatnak megsZÜl1tetésükre. FranciaországbaJl hannillc tal1uló. a:itrinimális létszám. Ezekaz int~zke4ésekegyrészta:zt
jelentik, hogy az említett országokban egy~lőre
nem cél a hazai mércével mérve kicsi· iskolák
teljes felszán1oIása, s a kisebb iskolákkal kapcsolatos szakmai, pénzügyi gondok tOYáb?ra.is
femnnaradnak. Az intézkedések mindemellett
azt sejtetik, hogy-bár alakosság,saz érintett
települések vezetői sok .esetben minden követ
megmozgatnak iskolájuk megtaruísáért-,egyegy település iskolájánakmegszünteté koránt",
sem okozna akkora csapást az érintett településen, mint amilyet okozott·ez annak idején· Magyarországon: Azottal1i lakosság elsőső:rbana
gyerekek helybeni tanulásához . ragaszk<Xiik
(hogy ne kelljen utazniuk), :másrészt az iskola

se

a1att~,'?~t1élllüiJl~tY~~YXéS~~6vctl~111~<X!~.

iskolál<át5~j~5·;hi~··~esáR{.~~~!.·.a:::kis~.s~Ql{[k;

témek;~~:''s~iiY()na~ozásl1ai1;'a.·;ruigy9p15ak,;·

tól. .KlilőnböZő}.f~lrhéfé~~k;külpnbőZőreredméf,
nyeire.hlvatkoznakaszerzők.Ezek érték~lésé

hez többet kellene Ílldnunk~ felnlérések hátteréről,a n.emzetioktatási rendSzerekről, s '. a lakosságt~lepüléstípusok szerinti összetételéről.
Utóbbikulcskérqéselehet min4en ilyen felmérésnek,hiszen<bámrilyeIl eredményességiyjzsgálat csak akkor .hasonlítható össze -példáiIl az
iskola nagysága va@'os2tottsága .szerint ~, ha
megközelítőleg hasoruótársadálmi közegre vonatkozik,va.gy ennekmegfelelően·korrigálják a
mintát
A felInér~sektöbbsége arra utal, hogy a kisi skolák legalábbiskompenzá1ni tudják hátrán~ai
kat, s neIllcsak pedagógia előnyökkel rendelkeznek, de több felmérés szerint a tanuló~szalctár
gyi tudásban ~maradtiliklea nagyobp iskolába járótanulóktól,. sőt, . adott esetben meg is
előzik őket. ~deID:el1ett .találkozunkidő~ént

olyan uUl1~0l<kalis,(ltl1elyek szerintez a.kérdés
nem teljesenegyértelmü.
Az iskolák köz~tti. egyiittmüködés'amelyma
Magyarországonis élő téma, több országban is
fehneriilt.. Ezeket·. az. együttmüködéseketazollban inkább iskolai szinten szorga1mazza az ille-
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tékes okUlt;ísihatósáf5JT~~'~f.~~
zet, s!.~lj~,nerp.·;is~.~,J~~li~R~~g~W~~
csökkent~, ·haneInia·~.l.~y:~:~.~~tá
sa (például~ ~~~~öz()~J()~~RWl~ifé-'
vén).Gp{~g8~f5b~)i.~r~ ....i.,,:;;, •. .. ).;.. ~t
csere keiül!előtér~Jjrészl)(;:lv(tgyrle:vezett)'J;lltazó

tanárol(>'i.f()gI@Cozia~y~:·:f;~'i~~hl,-~r~iitgi~

hoz has<>*ó;,fPnlc9rmtíri~ti·:~N~.t~~lJkö
dés előszQt:rg)l~r~~~'~~!<m2W~fe1~~'~~~':"}!JJf;i

A ~e~itilll~y,;·~Ö,~~Wi~~~~.~~~e
let-euró~:;t~séglX>l.~1\i~l§ . • (1t;o,~~J\g,~~f'.
/in, K0zn1C!,{fam4s}~:'!~I~;1]t"
q!tág~~e&'

séggeLf()~W~.i~.~~iia!J~:...
. ~t;~ifft~
pasztal8;~01~a.t~~()?Y·;~f5(1l~;~8~.~.,(.... )J·;l!t

sukra;;,·~~(~J:t],~~p.i~~f~ljp~~~·~~%~

szágioly~t]i~.el~p,&~F~·~~ölc.li'}~~~~::
tokka1'iID:ek~nm~&f~~~~~;;~~~;'i8~~
foglal~'·. .•kifej~~~i;~.~~);~b;~i~ffi"
mányköteW+'atlle!Y:f~ctp.t;g~w~~~~I)lg);i~~,
hogy.Is8ZY~#~117;k{):y~tk~~ . ~i{~()1lj~}le
egy id~~: ..tel(ii1W:~!8L':i·'
~g~~8.~!fa
vonatko~,;~eü()lts@lél~

gyfllB~~1>b)

szólnak olyan érvek, amelyek miatt ez megéri.
Az is leszűrhető a tanulmányokból, hogy a tá-

mogatás nexn szoritkozhat· 'kizárólag többlet
anyagi eszközök biztosítására. Szakmai segítségre legalább armyira szükség;jvan, mert csak .ebben az esetben. képesek akis(ebb) iskolák is
ugyanolyan szakmai munkát· végezni, mint a
nagyo(bba)k.
A tanulmánykötet segí~get jdenthet egy
olyan jövőbeni kutatásh0z is;: amely a hazai általános iskolák hatékony működésének feltételeit,
s mindennek a költségeit srere1né differenciáltan számba venni. Olyan kutatásra gondoljunk:,
amely egy sokszínű, a különböző településtípusokon élő lakosság igényeinek megfelelő iskolarendszerrel számol, amely.lehetövé teszi nexncsak annak megállapítását, hogy mibe kerül egy
átlagos iskola, hanexn azt is, milyen ráfordítást
igényelnek az ennél kisebbek, az összevont osztalyokkal rendelkezők, a bejáró tanulókat is oktatók stb., feltéve, hogy az oktatás minősége köreI azonos.
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