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Végezetül a tanfolyamokon résztvevőket pozitív benyomásaikról és negatív tapasztalataikról is kérdeztük, s arra is lehetőséget adtUnk, hogykifejthessékjavaslataikat, véleményüket a
SzámaIk munkájával kap(:Solatban. (Természetesen ezek között a javaslatok között is akad
majd olyan, amelyik azóta "érvényét vesztette": egyrészt 4-5 év távlatából a kérdezettek sem
tudták már olyan jóleml~kezetükbe idézni akkori élményeiket, másrészt az azóta bekövetkezett változásokról sem mindegyikük érteswt.)
A pozitív emlékek között ,aleggyakrabban a jó légkör, a jó társaság, a hallgatókkal kötött
szakmai, és émberi, kapcs<?latok: .hangzottak (17 százalék), de ugyanennyien vol tak, akik
egyértelmű szakmai szempoiltot, a különféle gyakorlati foglalkozdsokat, a számítógépes munkát tekintik a tanfolyam legnagyobb erényének (17 százalék). A kérdezdtek 12 százaléka a
jó,folkészült oktatókra(szern#yszerint vagy általában említve őket) emlékszik vissza szívesen,
s úgy tűnik, hogy a Számalk image-nek építésében az oktatók tevékenyen részt vesznek,
hiszen a. hajdani hallgatók további 6 százaléka az oktatók figyelmességét,. segítőkészségét is
kiemelte a pozitív benyomások sorából. A válaszokból ,az rajzolódikki tehát, hogy a hallgatókat rengeteg szubjektív, érzelmi elem befolyásolta a tanfolyam során, mindezek mellett
a szakmai. szempontok . -:. ~... vizsgd~ . és egyestantdrgyak .pozi~ívmegítélése (7__6 százalék)
valamint az oktatók sZakInai felkészültsége..,.. is pozitív benyomásokat ébresztett a résztvevőkben. (A hallgatók egynegyede nem tudott beszámolni semmi olyat mondani, amire a
tanfolyamból szívesen emlékszik vissza.)
A válaszadók csaknern felenemtudottkellemedenélményt, rossztapasztalatot említeni a
tanfolyam idejéről, s azok közül" amelyek többektől elhangzottak. egyik se~ tekinthető
túlzottan általánosérvénYŰIlek, viszonylag kevesen említették őket. 8 százaléknyian a vizsga rendszert, az osztályozás módját kifogásolták, vagy elviekb~n, vagy valamilyen konkrét
kellemetlenség kapcs~n.lJgyaIlennyiep: voltak,. akikta.ndri fl}készületlenségre panaszkodtak,
s azok is, alcik azintézmép.ygyt'~ge számítógépes elldtottsdgdt, a jegyzetek elavultságát, korszerűtlenségét sérelmezték. Aválasz()k 7·százaléka a korülményekkelvaló.eléged~tlenségre utalt,
például a tantermi hiányra, az idé}t emésztő utazgatásra, s ugyallennyien voltak, akiknek
egy-egy tantdrgy tanulása ellen volt kifogásuk. A válaszok.3százaléka a gyakorlati órákat
kevesellte, ugyanennyien pedig a hallgatói vagy a tanári érdektelenséget említették meg.

Szemerszki Mariann

HÁLÓZATFÉJLESZTÉSI SÚLYPONTOK
A tankötelezettség teljesíthetősége eltérő Iskolaszerkezet esetén*
A tankötelezettséget meg kell különböztetnünk a tényleges beiskolázástól, illetve az iskolázás
iránti lakossági (társadalmi) igényektől. Még ha föltételezzük is, hogy a mindenkori törvény
"társadalmi igényeket" tükröz (ami egyébként nem föltétlenül áll), ez akkor sem jelenti a
lakosság valóságos igényeit az iskolázás iránt.
Ahhoz, hogy az állarn.ilag előírtkötelezet~séget teljesíteni lehessen}álla,milagkell biztosítan i
az iskolázás lehetőségét (kötelező .és ingyenes népoktatás). Ennek alapvetően.két formája
van. Vagy pusztán előírják a tari.kötelezettséget, amelyet aJönnállóiskolatípusokban lehet
teljesíteni, vagy pedigkoriktétiskolatípust létesítenek a taI~.kötelezettség teljesítésére.

* E vizsgálat a Míivelódési és Közoktatási Minisztérium felkérésére készült

KUTATÁS KÖZBEN

Kiindulópontok
Ebben a kutatásban is abból a föltételezésből indultunk ki, hogy az oktatás Úvlati fej:...
lesztésének Magyarországon három "szűk keresztmetszete" alakultki. Az egyik a harmadik
fokozatú képzések robbanásszerű kialakulása, ami szabályozást és a felsőoktatás új szemléletű
megközelítését igényelné. A másik a felső középfokú oktatás tömegessé válása, ami a belát-:
ható jövőbe hozza a felső középfok általánossá válását (egy-egy. korosztály· mintegy 80
százaléka szerezhet érettségit). A harmadik azonban még mindig a dz éves tankötelezettség
teljesítése, ha a tankötelezettséget továbbra is tanuló i jogviszonyban képzeljük el (azai tehát
iskolarendszerú oktatás keretében).
Jelen kutatásunkban azt a kérdést tettük föl, hogy milyen fejlesztésekre volna'szükség
ahhoz, hogy a tankötelezettséget a különböző alapszerkezetekben teljesíteniJehessen.Ku~
tatásunk arra irányult, hogy föltárj uk: hol mennyivel kellene bővíteni a hálózatot ahhoz,
hogy mindenki betöltött tizenhat éves koráig tanulói jogviszonyt létesíthessen.
Az a vizsgálatsor, amit jelenleg elvégeztünk, arra válaszol, hogy ha itánkötelesek változatlan nagyságrendben változatlan térségben akarnále teljesíteni tankÖtelezettségüket, hogyan
kellene bővíteni a rendelkezésre álló épületkapacitást, illetve alkalmazhi atahárokat. EhheZ
mindenekelőtt településsoros adatokra volt szükségünk; csak olyan sZámít~s()kat végezhettünk, amelyeknek az alapadatai településenként is rendelke~ésre állottak. Ebbőltermészete
sen számottevő torzítás adódott. Az első torzítás abból adódott, hogy különböző méretú
településeket vettünk egy kalap alá, holott tudjúk, hogy. a nagyváros és a törpe. település
nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is különböző. A másik, még nyilvánvaÍóbb
torzítás abból következett, hogynem álltak rendeikezésünkre megfelelő demográfiai adatok.
A harmadik torzítás abból következik, hogy nem ismerjük eléggé a politikai szándékokat,
amelyeldcel a helyi vezetők a lakossági igényekre reagálnak. Anllt tehetünk, az pusztán annyi,
hogy országos szinten mutatunk rá kockázati térségekre, ah()l a várható feszültségeket vagy
országos beavatkozások kell enyhíts ék, vagy váratlan oktatáspo li tikai megoldások jöhetnek
maj d létre. Végül a negyedik torzítás a számítás iránti igénybőlkövetkeiik Abból tehát, hogy
a különböző szerkezeti megoldások hívei és/vagy ellenfelei számítás okkal kívéÍnják valószínű
sÍteni az egyik vagy másik megoldást.

A vizsgálat *
Amodellünk alapegysége a település, az adatokat településenként összegeztük, majd egyes
térképeken így is ábrázoltuk Azonban a legtöbb esetben a település~nkénti adatokat célszerűbb voltkistérségekre összegezni, mivel az iskolahálózat szerkezetéből következő en ez
soldcal pontosabb képet ad, mint a településenkénti adatsor. Az ország több mint 31.00
településéből kb.2200-ban van általános iskola és több mint 900-ban nincs, középiskola
(gimnázium és szakközépiskola) azonban csak 229 településen működik.

* A munkánk során felhasznált oktatási és há16zati adatok a Művelődési és.KözoktatáSi Minisztériltm Statisztikai Osztályától származnak és az 1993-94. tanévre vonatkoznak. Az. iskolánkénti közoktatási jelentés részletes
adatai ból számítógépes feldolgozással végeztük a megfelelő adatok kigyújtését és stacisztikaifeldolgozását. A
törzstag pedagógusokat, évfolyamonkénti önálló osztályok számát iskola típusonké l1t válog;tttuk ki és településenként összegeztük az adatokat. Felhasználntk továbbá a KSH népszámlálási adatokat, és a térképi ábrázoláshoz az Geometria által készített OTAB 2-es térkép i adatbázist, ami az ország digitálisan rögzített településhálózata. Ez a 1:500.000-1: 1.000.000 méretarányú tematikus térképek háttérbázisa az Országos Térinformatikai Alapadatbázis része.
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Akistérségek lehatárolásához a 80-as évek KSH városkörnyéki térségét vettük alapul, ezt
néhány helyen módosítani kellett, az arányosabb ábrázolás érdekében. Így értük el. hogy
minden egyes kistérségnek van regionális központja, középfokú oktatási intézménnyel. T ermészetesen azt pontosan eldönteni, hogy a tanulók milyen arányban tanulnának tovább az
adott kistérség regionális oktatási központjában, vagy mennének egy másik településen levő
intézménybe az iskolaszerkezet megváltozásakor, országosan nem lehet, ezért mindig a jelenlegi továbbtanulási irányokat és tendenciákat vettük alapul.

A 9+3-as lnodell
A 9+ 3-as modellek készítésekor azzal számoltunk, hogy az általános iskolákat +1 osztállyai
bővítik, és 9 kötelező osztály után mennek a tanulók a középiskolába. Csak azokat az
iskolákat Fejlesztettük 9 osztályossá, amelyekben jelenleg van 8. osztály, így ezekben az
iskolákban 9. osztályt is kellene indítani. A korosztályon belül 100%-nak feltételezve a
jelenlegi 8.-os tanulók sz~mát,ide sorolva a 8 osztályos gimnáziumok 4. osztályát és a 6
osztályos 2. osztályát is. Igy a középiskolák 3 osztályossá csökkennének. A megváltozott
helyzet a tantermek szám,íban j elentős változást jelentene, a városokban, illetve a tér.ség
központjaiban felszabadulna jelentős számú középiskolai osztályterem, ugyanakkor szükség
lenne sok általános iskolai osztályra is. A települések egy jelentős részében ez megközelítőleg
egyfonna mennyiségct jelentene. Azonban a nagyobb falvakban, falusias településekben
kellene több oszdlyt létesíteni (a lakosság számához viszonyítottan) természetesen a nagy
városokban abszolút számban több osztályt jelent. A legkcvesebb osztály kellene létesíteni a
nyugat- és dél-dunántúli határmenti térségekben, az alföld középső részein, a legtöbbet az
alföld észald{eleti részén, borsodi térségben, valamint a megye központok sűrűbben lakott
vidéÍ{ein.
A felszabaduló középiskolai osztálytermek számát tekintvc a megyeközpontok és a középfokú oktatási központnak számító városok ugranak ki. Az utóbbi például: N agykanizsa, Vác,
Szarvas, Baja kistérsége. Budapest mindkét esetben kiugrik, mivel itt lalak az ország ötö de.
Ez a szerkezet a települések jelentős részében nem okozna túl nagy változást (legfeljebb 1 db.
osztálytercmre lenne szükségük). A települések másik felében átlag 2-10 közötti osztályteremre lenne szükség. Az általános iskolai szükségleteket meghaladó középiskolai osztályterem csak néhány településen szabaduina fel, ilyenek például - Budapest belső kerületein
kívül- Vác, Tokaj, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Esztergom, Nyíregyháza, Eger.
Tendenciéljában hasonló képet mutatnak a pedagógus létszám változást illusztráló eredmények, az általános iskolai pedagógus létszám növekedés kissé kevésbé tér el a különböző
kis térségek között, mint a tanteremszám változás. Ezzel ellentétes tendenciáj ú a felszabaduló
pedagógus létszámot és a középiskolai tantermeket ábrázoló adat, a felszabaduló középiskolai
pedagógusokról készült térképcken akistérségek differenciáltabbak. A legnagyobb pedagógushiány (csak abszolút számban nem összességében!) Budapest külső kerületeiben, néhány kis és közepes városban, vagy nagy faluban, illetve olyan településen van, ahol nincs,
vagy kevés a középiskola. Ilyen például: Budapest környéke Érd, Budaörs stb. ahol Budapest
elszippantja a középfokú oktatást igénybe vevők egy részét, valamint Ajka, Celldömölk,
Várpalota, Dorog, Abony, Lajosmizse, Debrecen környéki nagyobb alföldi települések stb.
Határozottabban látszanak a középiskolai központoknak számító városok, ahol lényegesen
több pedagógus szabaduina fel, mint amennyi az általános iskola bővítés e miatt szükségessé
válna. Ezen települések általában a megyeszékhelyek (Pécs, Tatabánya kivételével) és több
nagyváros, illetve oktatási centrum: Sopron, Kőszeg, Nagykanizsa, Keszthely, Vác, Esztergom, Gödöllő, Gyöngyös, Sátoraljaújhely, Balassagyarmat, Kalocsa, Baja, Budapest belső
kerületei stb.
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A 10+ 2-es modell
A 10+ 2-es modellek készítésekor azzal számol tunk, hogy az általános iskolákat +2 osztállyai
bővítik, és 10 kötelező osztály után mennek a tanulók középiskolába. Csak azokat az
iskolákat fejlesztettük 10 osztályossá, amelyekben jelenleg van 8. osztály, így ezekben az
iskolákban 9. és 10. osztályt is kellene indítani. A korosztályon belül itt is 100%-nak
feltételezve a jelenlegi 8.-os tanulók számát, ide sorolva a 8 osztályos gimnáziumok 4.
osztályát és a 6 osztályos 2. osztályát is. Így a középiskolák csak 2 osztályossá csökkennének.
Ez a megváltozott helyzet a tantermek számában drasztikus változást jelentene, a tendencia
a modellek és a helyzet jellegéből adódóan hasonló képet mutatnak, mint a 9+3-as szerkezetnél, azonban sokkal erősebbek a változások.
A legtöbb kistérségben a szükséges tantermek száma meghaladja a 60-at, a legnagyobb
városok környékén a 200-at, csak egyes ritkán lakott kistérségben nem történne jelentős
változás. A nagyvárosok környékén, az ország északkeleti térségében sok helyen a 200 főt is
meghaladná az igény. Határozottabban jelentkezik az eltérés a különböző oktatási intézményekkel rendelkező települések között. Bár szinte az egész országban jelentősen meghaladja a szükséges általános iskolai pedagógusok száma a felszabaduló középiskolaiakét,
néhány markáns helyen, nagyvárosban, Budapest belső kerületeiben, hagyományos középfokú oktatási központban éppen ellentétesen több középiskolai pedagógus szabaduln a fel
mint ahány általános iskolaira szükség lenne.

A 6+6-os lnodell
Az előző két modellel ellentétben itt nem az általános iskolát terjesztettük ki felfelé, hanem
a középfokú oktatást általánosan lefelé +2 évvel, így a jelenleg 7 vagy 8 osztályos általános
iskolák egységesen 6 osztályosokká válnának, és középiskolák (gimnázium, szakközépiskola)
6 osztályosok lennének, ahol az 1-4 osztályig kötelező részt venni az oktatásban 5.-tól ki
lehet lépni belőle.
Ebben az esetben természetesen az előző ekhez képest ellentétes a tendencia, a közepes és
nagyobb városokban lenne szükség több tanteremre és pedagógusra, a kisebb településeken,
közepes nagyságú falvakban jelentős számú tanterem illetve általános iskolai pedagógus
szabaduIna fel. A felszabaduló általános iskolai osztálytermeket nézve abszolút számban a 7
legnagyobb város illetve a megyeközpontok vezetnek, de sok tanterem szabaduina fel Pest
megyében, Jászságban, Ózdi térségben és egyes északkeleti térségekben, kevés tanterem
szabadllina fel nagykunságban, délnyugati határ mentén, Nógrád legnagyobb részén stb. A
fejlesztés a 229 középiskolával rendelkező településen összpontoslllna, de különösen Budapesten.

A 8+4-es modell
Ebben a modellben történik a legkisebb változás a jelenlegi helyzethez képest. Az általános
iskolákat nem érintené. A középiskolák első két évfolyama mindenki számára kötelező lenne,
utána mehetnének a tanulók szakmunkásképzőbe, vagy dolgozni, vagy folytatnák a tanulmányaikat. A térképeken jól látszik, hogy ez a modell igényli a legkisebb beruházást, átszervezést, és átképzést. Azonban ebben az esetben is jelentős pedagógus és tanterem szükséglet lépne fel a 229 közép iskolával rendelkező településen, különösen Budapesten.

Tanulságok
Alapszerkezet vagy intézmények? Iskolaszerkezeti modelleket vizsgáltunk, és azt, hogy e
modellek esetén milyen hálózati fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy a fiatalok a tanköte!e-
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zettségüket teljesíteni tudják. Bár ez a megközelítés kellően konkrétnak tűnik ahhoz, hogy
belőle számottevő politikai tanulságok legyenek levonhatók, látnunk kell, hogy mégis jelentős általánosításokat tartalmaznak. Ezekre bevezetőben már rámutattunk. Itt most csak egyet
ismétlünk meg közülük. Vizsgálatunkban végig úgy kezeltük az iskolákat, mintha egyszer{í
térbeli megjelenései volnánal{ egy elvont és általános modellnek. Holott valójában az egyes
intézmények sok szállal kötődnek a helyi társadalomhoz, egyúttal pedig mindegyiknek
megvan a maga iskolai mikrotársadalma. Amikor a politika formálói arról döntenek, hogyan
módosuljon oktatási rendszerünk alapszerkezete, soha nem szabad szem elől téveszteniük,
hogy konkrét, térben és időben működő iskolák sorsáról döntenek. Hajlunk még arra is,
hogy föltételezzük: az egykor központilag szervezett, a totális államokban gleichschaltolt
intézmények életidegenek; a modelltől tapasztalt "elhajlások" pedig alkalmazkodást jelentenek a valósághoz. A kérdés persze az, milyen mértékben kodifikáljuk ezt az alkalmazkodási
szabads:igot, és mikor lépi túl azt a mértéket, amely fölbomlaszthatja magát az oktatási
rendszert.
A fejlesztési igények szóródása. Ha a fönti megjegyzéstől eltekintünk, vizsgálatunk legfontosabb tanulságát így foglalhatj uk össze. A tankötelezettség teljesítése mindcn alapszerkezetben jelentős fejlesztéseket kívánna meg; és a fejlesztés ek különösen a szükségessé váló tanárok
arányában fejeződnek ki (s csak kisebb mértékben a szükségessé váló osztálytermckben).
Mennél rövidebb az alapfokú oktatás, és mennél hosszabb a középfokú képzés, annál jobban
koncentdlódnak a szükséges fejlesztések a városi térségekre. És ellenkezőleg: mennél ho szszabb alapfokú oktatásban, viszont mennél rövidebb középfokú képzésben gondolkodunk,
annál jobban tolódnak a fejlesztési igények a falusi térségek felé. Minden alapszerkezetben
jelentős fcjlesztés látszik szükségesnek; a jelenlegiben is. Túlzás volna azt állítani, hogy
egyfelől a demográfiai hullámvölgy, másfelől az intézmények egyszerű átkercsztelése megoldja a problémát - hiszen korosztályonként mintegy 30 százaléld<al több fiatalt kellene
lakóhelyi körzetében valaholleültetni. De ha így van is, annál nagyobb az "átrendezés"
szükségessége, mennél jobban különbözik a vizsgált alapszerkezet a jelenlegitől (tehát a
legjelentősebb változás o kra egy 6 plusz 6 alapszerkezet esetén számíthatunk). Viszont az is
igaz. hogy még a jelenlegi alapszerkezetben is jelentős fejlesztéseket kellene végrehajtani a
tankötelezettség végrehajtása céljából; és a fejlesztések elsősorban szintén a városi körzeteket
preferálnák.
c) Pedagógus szükséglet. Mondottuk, hogy a fejlesztési igények még markánsabban jelentkeznek a szükségessé váló tanárlétszámban. Ezzel kapcsolatban az a politikai horderejű
probléma merül föl, hogy miként tudnák érdekeiket érvényesíteni a tanár szervezetek, és
mennyire al{arnának ellenállni egy várható átalakításnak. Úgy tűnik - és ezt az elemzésünk
idején megflgyelhető társadalmi mozgalmak is jelzik -, hogy a legnagyobb ellenállást azok a
fejlesztések v:áltanák ki, amelyek a városi térségek. helyett a falusiakat preferálnák. Mennél
nagyobb sülya van a vizsgált modellben a középfokú képzésnek, annál kevesebb ellenálbísra
számít a szakértő a tanári szervezetek részéről. E tekintetben is megemlítendő azonban a
jelenlegi modell némely előnye; nevezetesen az, hogy az ebben szükségessé váló változások
egyrészt viszonylag szerényebbek, másrészt pedig városi körzetekre összpontosulnak. N agyobb ellenálhísra számítunk pl. a 10 plusz 2 modell esetén.
d) Kockázati térségek. Valamennyi modell esetén jellegzetes, egymástól is eltérő kockázati
térségek rajzolódnal{ ki. Vagyis olyan körzetek, amelyekben várhatóan nagyobb beruházásokra lenne szükség, illetve amelyek többet veszítenének az átalakítás során, mint az ország
egyéb régiói. Hosszabb alapfokú oktatás esetén a városi körzetek válnak kockázati térségekké, különösen is az egykori ún. iskolavárosok és vonzáskörzeteik. Hosszabb középfokú
képzés esetén viszont egyértelműen az aprófalvas térségek a vesztesek; különösen is a Dunán-
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túlon. Minden változat esetén kockázati térségnek minősülnek a következők: a bihari kistérségek, a szatmári kistérségek, a Közép-Tiszántúlon fekvő kistérségek, illetve Belső-So
mogy, Tolna, esetenként Zala határmenti kistérségei és egyes nagyvárosi agglomerációk.
Külön említendő a főváros "viselkedése", ahol a belső kerületek látványosan kockázati
térségekl<:é válnak, egyes külső kerületek viszont fölértékelődnek.
Összefoglalóan azt mondhatjuk tehát, hogy a 9+3, 10+2 alapszerkezetek a vidéki (folusi)
kistérségek folértékelődésével járnak; a 6 plusz 6 alapszerkezet viszont viszonylag egyenletes településszerkezetet flltételezne, illetvejelentős urbanizációs nyereséggel jár. Attólfüggően, hogy mely
tanári csoportok mekkora nyomást tudnak gyakorolni a politika alakításában, lehet majd ténylegesen is elmozdulni egyik vagy másik irányban. Számottevő fejlesztések nélkül azonban, megisméteÚ·ük, a tankötelezettség teljessé tétele a jelenlegi alapszerkezetben sem látszik lehetségesnek.

Híves Tamás & Kozma Tamás

L E s Z T ő
p EDAGÓG I A

F E

J

Pedagógiai szakfolyóirat -

Kiadó-főszerkesztő:

dr. Salné Lengyel Mária

Megrendelhető: 1112 Budapest, Görbe utca 4/b. Telefon: 185-6277, vagy
Mentor Könyvesbolt, 1051 Budapest, Dorottya utca 8 . Telefon: 266-9184

