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Tudás és képesség
A rendszerváltozás után elôször egy 2000-ben lefolytatott nemzetközi vizsgálat 

nyomán szembesült a magyar közvélemény azzal a ténnyel, hogy a magyar 

diákok tudása elmarad a kívánatostól, mert a magyar iskolarendszerben nem úgy 

és nem azt tanulják, ahogy és amire ma szükség volna. A PISA-vizsgálatot 

követô rendszerszintû reformra 2002-tôl került sor. Ez a változtatás átfogta 

az oktatási rendszer egészét. Az általános és középiskolában oktatott 

mûveltséganyag korszerûsítésétôl a Világ-Nyelv program életbe léptetésén át 

a kétszintû érettségi bevezetéséig és a felsôoktatási rendszer reformjáig, 

a szakképzés megújításától a szegregáció elleni küzdelemig, a tankönyv-

akkreditáció megváltoztatásától az informatikai fejlesztésekig a közoktatás 

teljes vertikumában alapvetô változtatások következtek be.

Ez a reform két pilléren áll. Egyrészt megváltoztak a törvények,

megteremtôdött a korszerûsítés jogszabályi háttere, lehetôvé vált, hogy 

a pedagógusok a rájuk bízott gyerekeket a lehetô legcélszerûbben, 

leghasznosabban, legemberségesebben neveljék és oktassák; másrészt

megteremtôdtek a feltételek mindehhez. Ez azonban csak akkor jár együtt 

az egyéni alkotóerô kibontakoztatásával, akkor fakad belôle az életszínvonal

emelkedése és az életminôség javulása, ha a pedagógusok 

tevékenységének  mindennapi gyakorlásához a feltételek is rendelkezésre állnak.

Az oktatásügy modernizációja konfliktusokkal terhelt folyamat 

és csak hosszútávon kamatozik mind a diákok tudását, mind a vállalkozás politikai

elfogadottságát tekintve, viszont bemutatja a felzárkózás egy lehetséges modelljét, 

a maga területén lehetôvé teszi az egyik legfontosabb nemzeti cél 

megvalósulását: a versenyképes és emberséges Magyarország megteremtését.
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■ Megjelenik a Nemzeti 
alaptanterv kiadásról szóló

kormányrendelet.

■ Felmenô rendszerben 
(1. és 7. évfolyamon) 
bevezetik a Nemzeti 

alaptantervet.

■ Az OECD országok 
lebonyolítják a PISA 2000 

felmérést. A PISA 2000 
vizsgálatban 32 ország vett
részt – közöttük 28 OECD-

tagország –, a program 
2002-ben 11 további országgal
bôvült. A PISA 2000 felmérés

középpontjában az olvasás-
szövegértés állt, a mérésben
részt vevô diákok iskoláikban

feladatlapokkal végeztek
önálló munkát.

1995

1998

2000 2002 2003
■ Az OECD országok 

lebonyolítják a PISA 2003 
felmérést. A PISA 2003 
mérésben részt vevô 41 
ország közül 30 OECD-

tagország volt, a felmérés-
ben a diákok matematikai és

természettudományi 
eszköztudását, olvasási-

szövegértési képességét, 
valamint problémamegoldó

gondolkodását mérték. 
A 2003-as mérésben 

a matematikai eszköztudásé
volt a fôszerep, míg a többi
területre kisebb hangsúlyt

fektettek. 

■ 2003. január 16. AZ OKNT
megvitatja a közoktatási 
törvény módosításának 

tervezetét. A kiadott 
közlemény szerint „a Tanács
egyetértett a törvénytervezet
gyermekközpontú szemléle-
tével”, de például a buktatás
tilalmával kapcsolatban már

■ Civil kezdeményezésként 
az Eötvös József Pedagógiai

Szabadelvû Társaság elkészít
egy munkaanyagot, amely 

a NAT háromévenként 
kötelezô felülvizsgálatának

kíván eleget tenni.

■ 2002. nyár
Módosul a Közoktatási 

törvény. Az Országos 
Köznevelési Tanács vissza-

kapja korábbi vétójogát,
megszûnik a kerettanterv kö-
telezô volta. A kerettantervtôl

való eltéréshez elegendô az
iskolafenntartói hozzájárulás.

. 
■ 2002. november 14.

Az OKNT megvitatja 
az Eötvös Társaság által 

elkészített munkaanyagot. 

Kronológia
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kerekasztal-beszélgetéseken
zajlik le a javaslat szakmai

megmérettetése.

■ 2003. június 23. 
Az Országgyûlés elfogadja 

a közoktatási törvény 
módosítását.

■ 2003. július 15. 
A köztársasági elnök aláírja 

a közoktatási törvény 
módosítását.

■ 2003. szeptember 1.
Életbe lép a közoktatási 

törvény módosítása. 
A pedagógusokat közvetlenül

érintette az általános 
megkülönböztetés tilalma és

a pedagógus titoktartási 
kötelezettsége. A költségve-

tési törvényben rögzítettek
szerint ötödikben és 

kilencedikben két és fél 
órával csökken a gyerekek

heti kötelezô óraszáma. 

■ 2003. november
A lillafüredi pedagógiai 
konferencia záróülése 

a „PISA-sokk” címet viselte.
A tanácskozás egyik érdekes
megállapítása volt Vári Péter

oktatáskutató közlése, 
miszerint a magyar gyerekek

35 százaléka nem szeret 
iskolába járni. A vizsgálatban

részt vevô országok 
átlagában ez az arány 

22 százalék.

■ 2003. december 10. 
A kormány megtárgyalta és

elfogadta a „Nemzeti 
alaptanterv kiadásáról” 

szóló rendelet módosítását.
A kiadott közlemény rögzíti,

hogy az Országos Köznevelési
Tanács, az Országos

Közoktatáspolitikai Tanács,
az Országos Kisebbségi 

Bizottság, a Magyar 
Tudományos Akadémia, 

megyei pedagógiai 

intézmények és az oktatási
intézmények többhónapos 

vita után véleményezték 
a tervezetet. Ennek 

megfelelôen a változtatások
biztosítják a tanulók 

terhelésének korlátozását és
garantálják, hogy az eltérô

pedagógiai programok 
szerint dolgozó iskolák 

közötti átjárhatóság 
ne kerüljön veszélybe.

■ 2003. december 18. 
Michael Barnier EU

fôbiztos  bejelenti a Nemzeti
Fejlesztési Terv program-

jainak jóváhagyását, amely-
ben az oktatási ágazat uniós
támogatások révén jelentôs

fejlesztéseket indíthat útjára
a 2004-2006-os idôszakban.

▼

élénk vita alakult ki. Végül 
8 igen, 4 nem, 1 tartózkodás
mellett az OKNT egyetértett

az évismétlésre utasítás 
tilalmával az 1-4. osztályban.

■ 2003. január 25. Az Iskolai
Esélyegyenlôségért Egyesület
kiad egy közleményt. Eszerint

üdvözlik, hogy az oktatási
kormányzat „az iskolai élet

egészének s benne kitünte-
tetten a tanulási folyamatok-
nak a szabályozását a gyerek
mindenre kiterjedô érdekei-
nek, a harmonikus gyermeki

életforma biztosításának 
kívánja alárendelni.”

. 
■ 2003. április

A Nat-bizottság elkészítteti 
a Nemzeti alaptanterv 

felülvizsgálati anyagát. 
Ezután országos társadalmi

vita kezdôdik, amelyben 
körülbelül 4500 fô 

részvételével konferenciákon,



eredményeit. A két vizsgálat
egymásnak ellentmondó. 

A PISA 2003-ban lefolytatott
felmérése szerint 

nem javult a magyar diákok 
teljesítménye, például 

matematikai készség terén 
a 22., olvasási készség 

terén a 21., a természet-
tudományok terén a 14., 

a problémamegoldó 
készség terén a 17. 
helyen végeztünk. 

Az elsô három területen 
a finnek bizonyultak 

a legjobbnak, probléma-
megoldásban pedig 

a dél-koreaiak. A PISA ké-
pességeket mér, az IEA pedig
a tantervi, tankönyvi ismere-
tek elsajátításának mélysé-
gét. Ez utóbbi vizsgálatban 

a magyar diákok sokkal 
jobb eredményeket 

mondhatnak magukénak.
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■ 2004. január 8-9. 
A Nemzetközi Olvasástársa-

ság Kréta szigetén, 
a Rhetimnói Egyetemen 

konferenciát rendez, 
többek között arról, mi 

a PISA-vizsgálaton kiugró 
sikert elért finn iskolarend-

szer titka. A konferencia 
tizenhárom okot sorol fel,

amelyek lényege összegezve
abban összegezhetô, hogy 

a kitûnôen mûködtetett, 
gondoskodó jellegû finn 

iskolarendszer nem 
a tananyagot, s nem 

a követelmények elérését,
hanem a gyermek 

szükségleteit állítja 
a középpontba.

■ 2004. február 11. 
A kormány megtárgyalja és

jóváhagyja a közoktatási 
törvény módosítási javaslatát,

amely többek közt elôírja 
a pedagógusnak, hogy ha

„úgy ítéli meg, hogy 
a gyermek érdekét sértheti 

a tudomására jutott bizalmas
információ kiadása, 

… köteles megôrizni azt.”

■ 2004. április 30. 
Az Oktatási Minisztérium

publikálja az „Ajánlás 
a szöveges értékelés 

bevezetéséhez az általános
iskolák 1-4. évfolyamán” 

címû dokumentumot. 
Ebben ismételten felhívják 

a figyelmet a 2004. szeptem-
ber elsejétôl kötelezôen élet-

be lépô szöveges értékelés 
pedagógiai elônyeire, 

s gyakorlati segítséget 
adnak elkészítéséhez. 

■ 2004. május 1.
Magyarország csatlakozása

az Európai Unióhoz.  

■ 2004. május 17. Országos
kompetenciamérést 

szervez az Oktatási 
Minisztérium a 6., 8. és 10.
osztályos diákok körében. 

A kompetenciamérésen 
összesen 338.628 tanuló 

vett részt. A vizsgálat 
a diákok szövegértésére és

matematikai eszköz-
tudására irányult.

■ 2005-2006-os tanév 
600 tanóra anyaga, és 

kilencszáz téma érhetô el 
a Sulinet Digitális 

Tudásbázisból, amely ekkor
már mintegy tizenkétezer 

képet, nyolcezer teszt-
feladatot és háromszáz 

videót tartalmaz a tanórai és
azon kívüli foglalkozásokra.

■ 2005. január 21.
Ismertetik a PISA és az IEA
vizsgálatok újabb, részletes

2004

2005

Kronológia



■ 2005. április 14. 
Az OKNT javaslatot tesz 
a Nemzeti PISA Tanács 

létrehozására. Ezt a gondola-
tot az OKNT már 2003-ban

felvetette, most azonban 
a hozzászólók többsége 

a létrehozandó bizottságot 
a társadalmi összefogást

megtestesítô, az oktatáspoli-
tikai döntéseket elôkészítô

bizottságként definiálták.

■ 2005. május
Az Oktatási Minisztérium
számítógépes programot 

készíttet a szöveges értéke-
lés megkönnyítésére.

A szoftver alkalmas arra is,
hogy az iskolán belül a tanító 
kollégák egymás számára is

segítséget adjanak az értéke-
lés elkészítéséhez. A szoftver

képes az iskolai értékelési
megoldások elektronikus

úton történô tárolására, 
hosszú távon történô fel-

használásának 
támogatására. A szoftvert 

valamennyi általános iskola
közvetlenül megkapja.

■ 2005. szeptember 
Életbe lépnek azok 

az OM-rendelkezések, 
amelyek az alapozó oktatás
humanizálását és racionali-

zálását célozzák (buktatás 
tilalma, illetve a házi feladat-

tal kapcsolatos rendelet). 

■ 2005. szeptember 30.
Megalakul a Nemzeti 

Közoktatási Értékelési 
Tanács. A Tanács feladata
többek közt, hogy szakmai
hátteret nyújtson a tanulói

teljesítménymérésekhez,
szakmai kontrollt biztosítson
ezekhez a programokhoz és

segítse a mérési 
eredmények átültetését 

az oktatásirányítás 
gyakorlatába.
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HARMINCKETTÔ KÖZÜL
A HUSZONHARMADIK
HELYEN
Az olvasási teljesítményekben a PISA-felmérésben
résztvevô magyar diákok a 32 ország közül a 22. helyen
szerepeltek.
A felmérés a tanulók teljesítményére 5 fokozatot hatá-
rozott meg. A legmagasabb szintû teljesítményt muta-
tó diákok valóban magas szintû információ-feldolgozó
képességgel rendelkeznek, képesek a szöveg tartal-
mát beépíteni gondolkodásukba. Ezt a szintet 15 szá-
zaléknál magasabb arányban érték el az alábbi orszá-
gok tanulói: Ausztrália, Kanada, Finnország (a tanulók
26%-a érte el a szintet), Egyesült Királyság és Új-Zéland.
Jóval az átlag alatt teljesítettek: Brazília, Görögország,
Litvánia, Luxemburg, Mexikó, Portugália, Oroszország,
Spanyolország tanulói.
Magyarország vizsgált tanulóinak mindössze 5%-a tud-
ta ezt a legmagasabb szintet teljesíteni. Az olvasási ké-
pességek legalacsonyabb szintjébe, azaz egyes szintbe
sorolták azokat a tanulókat, akik nagyon komoly ne-
hézséget mutatnak az olvasás hatékony eszközként
való alkalmazásában, vagyis akiknél az olvasási ké-
pességek alacsony szintje már akadályozza az újabb
ismeretek és készségek elsajátítását is.
A magyar diákok 25%-a tartozik ebbe a teljesítmény-
kategóriába, összehasonlításképpen jelezzük, hogy a
PISA-átlag 7%.

Forrás: Új Pedagógiai Szemle

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

VÉLEMÉNY
Mindenki szembesül azzal, hogy az úgynevezett éltanulók az
életben esetleg semmire sem viszik, a gyengék pedig sokra. Mi-
ért? Biztos, hogy mindenre szükség van, amit az iskolában meg
kell tanulnunk? Én is tanultam terminális oxidációt, citromsav
ciklust, ami biokémia tananyag volt gimnázium harmadik osz-
tályában. Szerintem ennél sokkal nagyobb szükség van arra,
hogy valaki értelmezni tudja a menetrendet, képes legyen egy
csekket kitölteni, vagy egy gombot felvarrni. Ezért értek egyet
a PISÁ-val, és ezért nagy gondom a hat és fél éves a gyerekem
iskolába íratása.  Milyen iskolába írassam? Poroszos jellegûbe,
amelyben komolyan tanítják, ezáltal könnyebben bejut egye-
temre, vagy olyanba, ahol legalább két nyelvet megtanítanak
neki? Esetleg olyanba, ahol van színház és festôszakkör és ze-
nekar és barlangász-klub is, és ahol jól érzi magát? 

Hegyi Barbara színmûvésznô Forrás Köznevelés 

A PISA JELENTÉS ISMERTSÉGE

■ igen ■ nem
szülôk pedagógusok

91%

9%

66%

34%

HALLOT-E MÁR A PISA JELENTÉSRÔL?
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Aki már járt a gyönyörû északolasz városkában, Pisa-
ban, tudja, hogy a helyiek a világhírû mûemléküket így
nevezik: campanile torre pendente – a függô torony. Bi-

zonyára sok pedagógusnak, oktatáskutatónak jut eszébe errôl
a névrôl az, hogy a PISA-jelentésként közismertté vált felmérés
- ha nem is éppen toronyként, inkább Damoklesz kardjaként
függ a fejünk a felett, s nem tudhatjuk, mikor és hol szakad el
az a bizonyos szál, s mikor kerülünk olyan helyzetbe, amikor
már nem vagyunk sorsunk alakulásának urai.

Miként próbálta az oktatáspolitika azokat a problémákat el-
hárítani, amelyeket az elsô, 2000-ben lebonyolított PISA-jelen-
tés feltárt, s amelyeket a második, a 2003-as vizsgálat csak
megerôsített? 

A cél az, hogy még akkor avatkozzunk be az oktatás rendsze-
rébe, amikor nem kényszer hatása alatt cselekszünk, mert aki
a körülményekre bízza a választást, szükségszerûen a legrosz-
szabb körülmények között kénytelen dönteni.

Az oktatáspolitika intézkedései e téren az oktatási rendszer
lényegét érintették. Ezek a változtatások lehetôvé teszik, hogy
elébe menjünk a kihívásoknak, bár az is kétségtelen, hogy a
huszonnegyedik órában vagyunk. A campanile – a harangto-
rony – zúgása figyelmeztetô jel. 

Ha meghalljuk és megértjük, ha levonjuk a szükséges követ-
keztetéseket és intézkedünk, a hazai oktatási rendszer verseny-
képessé válhat Európában és a nagyvilágban. Ha múltbanézô,
nosztalgiázó módon önmagunkat dicsérjük, s kiindulva né-
hány valóban kiváló elitiskola teljesítményébôl, nemzetközi si-

kereibôl, azzal ámítjuk magunkat, hogy a magyar iskolarend-
szer jó, s nem reformokra, hanem nyugalomra van szüksége,
akkor véglegesen leszakadunk.

A kompetenciák decentralizálása, a felelôsség megosztása, a
teljesítményelvû bérezés bevezetése viszont a modernizációs
lépések sorába tartozik, éppúgy, mint a például az iskolában
oktatott mûveltséganyag korszerûsítése, az informatika iskolai
megjelenítése vagy a vizsgarendszer átalakítása.

Talán sokak lassan ismerik fel, hogy az új feladatok egyben a
sikeresebb, önállóbb, felelôsségteljesebb munkavégzés lehetô-
ségét adják, amelynek igazi  haszonélvezôi: a diákok és a szü-
lôk.  A reform csak évek múlva kamatozik igazán, s akkor is
meglehet, mindössze azt érzékeljük, hogy sikerült megelôzni,
hogy beinduljon egy felgyorsuló romló folyamat. Ezeknek a
romló folyamatoknak azonban az a természetük, hogy egy idô
után önjárókká válnak és alig, vagy csak óriási áldozatok árán
lehet befolyásolni ôket. 

A liberális vezetésû Oktatási Minisztérium egy lépéssel a kor
kényszere elôtt haladva megakadályozta, hogy ez a negatív
spirál felpörögjön. Ez, ha tetszik, alapvetô nemzeti érdekként is
értelmezhetô. Nagyon sok újító szándékú pedagógus, a gyere-
ke boldogulása iránt átgondoltan felelôsséget érzô szülô tá-
mogatta a reformtörekvéseket. A tények, adatok, konkrétu-
mok elemzése azt bizonyítja, hogy ez a rendszerszintû reform
ezt a konkrét hazát: a mai diákokat, pedagógusokat, az okta-
tásügy egészét kiemelte a süllyedô folyamatból és emelkedô
pályára állította.

Tudás és képesség 2

Ma már tudják azt a pedagógus kollégák, hogy a pedagógiának nem 

az a feladata, hogy az ôsök mûveltségét átszármaztassa, 

hanem hogy illeszkedjen a mai világhoz. Ezért volt nagyon fontos esemény

a PISA 2000-vizsgálat, mert szembesítette a magyar 

társadalmat egy jövôre vetített mûveltségképpel.           Báthory Zoltán oktatáskutató

A függô torony



Ország Tárgykör Pont-
szám

2000-es
helyezés

2003-as
helyezés
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Szomorú eredménnyel zárult Magyarország számára 
a második PISA-teszt is. A közoktatás szintjét vizsgáló 
nemzetközi felmérések szerint ugyanis hazánk minden
szempontból átlagon aluli teljesítményt nyújtott.
Túlzás lenne azt állítani, hogy csak a mi helyzetünk ilyen
gyászos, azonban a legtöbb EU-tagállamban a 2000-es 
felmérés után átfogó reformok vették kezdetüket. Nálunk
mikor hivatalosan is napvilágot láttak az eredmények, 
a szakma képviselôi közül sokan, ahelyett, hogy az okokat
kezdték volna keresni, támadást intéztek a mérés 
módszere ellen. A legkétségbeejtôbb eredmény a minden
egyéb tanulási tevékenységet befolyásoló olvasás-és 
szövegértés vizsgálata során volt tapasztalható. 
Az OECD-országokat átlagosan jellemzô tizenkét 
százalékos funkcionális analfabétizmushoz képest 
hazánkban a diákok 23 százaléka (tehát közel negyede!)
képtelen elérni azt a szövegértési szintet, amely a fejlett
országokban alapkövetelmény az állások betöltésében.
Szintén átlag alatti, bár az elôzônél jobb teljesítményt 
nyújtottak a vizsgálat alanyaiul szolgáló diákok a termé-
szettudományok, és különösen a matematika területén.
Az elôzô felmérésekhez képest történt hirtelen teljesít-
ményromlást egyes szakértôk a PISA-teszt megszokottól
eltérô mérési módszerének tudják be. Az alkalmazott 
kérdések ugyanis nem a konkrét tudást voltak hivatottak
felmérni, hanem azokat a készségeket és képességeket,
melyek a mindennapi életben történô boldoguláshoz 
szükségesek, állampolgárként és leendô munkavállalóként
egyaránt. A történtek ellenére úgy tûnik, hogy a közvélemény
közömbös a hírek hallatán, legalábbis kevéssé találja 
megrázónak az adatokat. Egy régebbi közvélemény-kutatás
adatai szerint a megkérdezettek 35 százaléka vélte úgy,
hogy a magyarok bárhol képesek boldogulni, és karriert
építeni; ezzel szemben csak 12 százalék ítélte az átlagosnál
rosszabbnak a tanulók teljesítményét.

Magyar Bálint oktatási miniszter az MTV esti mûsorában
bemutatott interjúban hangsúlyozta: az iskola elfojtja 
tanulóinak veleszületett kíváncsiságát. „Véget kell vetni 
annak a gyakorlatnak, hogy egy elsôs elemista gyereknek
karácsonyra olvasnia kell“ - fogalmazott Magyar Bálint, aki
a finn példát hozta fel az elérni kívánt koncepció 
szemléltetésére. Ott a diákok két év alatt tanulnak meg 
olvasni, viszont még 15 éves korukban is értik a szöveget.
Forrás: http://www.ma.hu

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

Sajtóvélemény
Finnország Matematika 544 4 1
Korea Matematika 542 2 2
Hollandia Matematika 538 - 3
Japán Matematika 534 1 4
Kanada Matematika 532 6 5
Belgium Matematika 529 9 6
Svájc Matematika 527 7 7
Ausztrália Matematika 524 - 8
Új-Zéland Matematika 523 3 9
Csecsenföld Matematika 516 17 10
Izland Matematika 515 13 11
Dánia Matematika 514 12 12
Franciaország Matematika 511 10 11
Svédország Matematika 509 14 14
Ausztria Matematika 506 10 15
Németország Matematika 503 19 16
Írország Matematika 503 15 17
OECD-átlag Matematika 500
Szlovákia Matematika 498 - 18
Norvégia Matematika 495 16 19
Luxemburg Matematika 493 26 20
Lengyelország Matematika 490 22 21
Magyarország Matematika 490 20 21
Spanyolország Matematika 485 21 22
USA Matematika 483 18 24
Portugália Matematika 466 24 25
Olaszország Matematika 466 23 26
Görögország Matematika 445 25 27
Törökország Matematika 423 - 28
Mexikó Matematika 385 27 29

PISA SORREND
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AProgramme for International Student Assessment angol el-
nevezésbôl ered az a betûszó, a PISA, amelyet az elmúlt
egy-másfél évben talán a leggyakrabban írtak le az ok-

tatásról szóló tudományos és sajtópublikációkban. Miért került
a PISA-vizsgálat az érdeklôdés központjába a fejlett gazdaság-
gal rendelkezô országokban?

Elsôsorban azért, mert a vizsgálat minden eddigi összehason-
lító elemzéshez képest új módon próbálta megközelíteni az is-
kolai oktatás eredményeit. A vizsgálat elsôdleges célja ugyanis
annak feltárása, mennyire felkészültek a felmérésben részt ve-
vô országokban a tizenöt évesek arra, hogy megállják helyüket
a mindennapi életben? Készen állnak-e arra, hogy munkát ke-
ressenek, megfeleljenek az állandóan változó munkaerôpiac
követelményeinek, képesek lesznek-e – akár egész életükön át
– új ismereteket befogadni, ezeket alkalmazni?

A PISA-eredmények azért kerültek mindenütt az érdeklôdés
középpontjába, mert azokból az oktatási rendszerek hatékony-
ságának egy olyan megközelítése vált lehetségessé, amely a
munkaerôpiac, a gazdaság oldaláról kísérelte meg az oktatás
teljesítményét megítélni.

Zárójelben jegyezzük meg, hogy ennek az OECD-mérésnek
az eredményei azt mutatják, hogy Magyarország felnôtt lakos-
ságának több mint negyven százaléka nem rendelkezik a min-
dennapi életben elvárható és szükséges írásbeli képességek
szintjével. Beigazolódott, hogy a magyar diákok az iskolában
megszerzett ismereteik alkalmazása terén rosszabbak, mint a
fejlett gazdasággal rendelkezô országokban élô társaik.

Forrás: Új Pedagógiai Szemle

Tudás és képesség 2

Vizsgálat – a munkaerôpiac 
szempontjából

VÉLEMÉNY
Az alapvetô kérdés, ami körül forgunk, a következô: mire való
az iskola? Mire van szüksége a gyereknek ahhoz, hogy megáll-
ja a helyét az életben, hogy boldogulni tudjon? Mi kell ahhoz,
hogy munkát találjon?  Kellôen fejlett képességek. Kérdés: a
mai iskola megfelel-e ennek az igénynek? Mi köze van a mai is-
kolának a mai gyerekhez? Az esetek többségében, finoman fo-
galmazva édeskevés. A mai iskola még mindig Comenius vilá-
ga (45 perces óra, tanár kiáll és beszél, a diák hallgat, pedig
Comenius sok száz évvel ezelôtt élt és ma a gyerekek, kiszaba-
dulva az iskola falai közül kábeltelevíziót néznek, inter-
neteznek, egész másfajta szellemi közegben mozognak. Tiszte-
let azoknak az igazgatóknak, kollégáknak, akiknek az iskolája
nem a comeniusi rendszer szerint mûködik. Legfontosabb fel-
adatunk megpróbálni hidat verni a comeniusi és a mai világ
között. A PISA fontos lépés abban az irányban, hogy nagyobb
súlyt fektessünk a képességfejlesztésre, a PISA-felmérés ráéb-
resztett minket arra, hogy az iskola világa leszakadt a valóság
világáról. Ráébresztett? Ezt még sok pedagógus sem fogadja el,
s a régi módin kíván dolgozni.

Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke

Forrás: Köznevelés
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❖ A következô OECD-
országokban szignifikánsan
jobb a teljesítmény, mint 
az OECD-átlag: Ausztrália,
Belgium, Kanada, 
Finnország, Írország, 
Korea, Hollandia, 
Új-Zéland, Norvégia, 
Svédország, Egyesült 
Királyság.
A partnerországok közül
Hongkong-Kína és 
Liechtenstein tartozik 
még ide.
❖ Tizenegy OECD-ország
teljesített nagyjából az
OECD-átlag körül, ezek 
az országok: Ausztria,
Cseh Köztársaság, Dánia,
Franciaország, Izland, 
Németország, Japán, 
Norvégia, Lengyelország,
Svájc, Egyesült Államok.
Szintén hozta az OECD-
átlagot Lettország 
és Makaó-Kína. 
Magyarország átlagtelje-
sítménye szignifikánsan 
az OECD-átlag alatti.

Részlet a Gyorsjelentés a PISA 2003

összehasonlító tanulói 

teljesítménymérés nemzetközi 

eredményeirôl címû tanulmányból.

Készen állnak-e diákjaink
arra, hogy szembenézzenek
a jövô kihívásaival? 
Képesek-e elemezni, érvelni,
ötleteiket hatékonyan 
közvetíteni? Rendelkeznek-e
mindazon képességekkel,
melyek lehetôvé teszik
majd az élethosszig tartó
tanulást? A 2003-as 
PISA- (Programme for
International Student
Assessment – A tanulói 
tudást mérô nemzetközi
program) mérés arra 
kereste a választ, hogy a
kötelezô iskoláztatás vége
felé a tanulók birtokában
vannak-e mindazon tudás-
nak és képességeknek, 
melyek elengedhetetlenek
a mindennapi életben való
tevékeny részvételhez. 
A háromévente ismétlôdô
felmérés második forduló-
jában 41 ország több mint
250 000 diákja vett részt.
2003-ban a matematika állt
a középpontban, a feladat-

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

lapok tartalmaztak még 
olvasás-szövegértésbeli,
természettudományi, 
problémamegoldó 
gondolkodást mérô, 
továbbá a diákok tanulási
szokásaival és az iskolához
fûzôdô viszonyukkal kap-
csolatos kérdéseket. 
A vizsgálat eredményei azt
mutatják, hogy a legtöbb
ország megôrizte korábbi
helyét, kevés – jól észlelhetô
– kivétellel az eredmények
nagyjából azonosak marad-
tak. A magyar diákok telje-
sítménye a nemzetközi át-
lagnál valamivel gyengébb
olvasás-szövegértésbôl és
matematikából, míg a 
természettudományi és a
problémamegoldó gondol-
kodást mérô teszteken 
átlagos. Finnország, mely
már 2000-ben is az élen
állt, 2003-ban is megôrizte
vezetô helyét, és tovább 
javult a matematika és a
természettudomány terén.

A PISA 2003 TANULSÁGA

Részlet a Gyorsjelentés

a PISA 2003 

összehasonlító tanulói

teljesítménymérés 

nemzetközi 

eredményeirôl 

Forrás: Új Pedagógiai

Szemle
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Analfabéta az a személy, aki nem tud írni-olvasni. A
félanalfabéta legfeljebb a neve leírására képes, és töre-
dékes olvasni tudása néhány gyakori szókép felismeré-

sére, a nagybetûk döcögô összeolvasására alkalmas csupán. Az
analfabetizmus és tulajdonképpen a félanalfabetizmus is - a
kettô együtt - valódi, technikai analfabetizmus. Egy felmérés
szerint 1920-ban Magyarországon a 10 éven felüli népességbôl
analfabéta 13 százalék, 1970-ben 1,9 százalék és 1990-ben 1,0
százalék körüli. Új jelenség viszont, hogy az 1990-es években
az analfabéták és félanalfabéták aránya emelkedést mutat
(1992-ben 1,2 százalék, 1997-ben már 2 százalék).

A funkcionális analfabetizmus olyan mûveltségi állapot,
amelyben az írás-olvasás képességének a szintje egyre kevésbé
teszi lehetôvé az új információk befogadását és közlését, az új

Az EFA Global Monitoring Report, magyarul az Oktatás Mindenkiért program világszintû értékelô összefoglalója je-
lentés arról, hogy a világ hol tart a gyermekek, fiatalok és felnôttek alapképzése iránt vállalt kötelezettségek gyakor-
latba ültetésével. A programot az UNESCO által létrehozott független csoport és kiadó vezeti. A jelentések azzal a
céllal kiadott hiteles dokumentumok, hogy a döntéshozókat befolyásolják és a közvélemény figyelmét felhívják a kü-
lönbözô hiányosságokra, a program megvalósítása érdekében.
A 2006-os Literacy for Life (Írni és olvasni tudás az életért)  címû kiadvány szerint 771 millió embernek nincs lehetô-
sége arra, hogy éljen az írni és olvasni tudáshoz fûzôdô alanyi jogával. Az írni- és olvasni nem tudó felnôttek számát
ugyanis mintegy 771 millióra becsülik a világon. Forrás: EAEA hírlevél

Tudás és képesség 2

A félanalfabéták aránya emelkedik
Részlet Csoma Gyula – Lada László: Az olvasás éve és a funkcionális analfabetizmus címû cikkébôl

tudás megszerzését, feldolgozását és kezelését, a személyközi
interakciók lebonyolítását. Az elnevezés az írás-olvasás funkci-
onális ellehetetlenülésére utal. 

Magyarországon az 1990-es években élezôdött ki a problé-
ma. A rendkívül gyors társadalmi, gazdasági, politikai, kultu-
rális változások sok társadalmi csoportban devalválták a ko-
rábban szerzett szakmai és kulturális tudást és értékeket, és az
alapképességek hiánya lehetetlenné tette az új helyzethez va-
ló alkalmazkodást. A változások természetesen az aluliskolá-
zottakat érintették elôször. A 2000-ben publikált „Literacy“-
kutatás adatai alapján a felnôtt magyar lakosság 80 százaléka
az olvasási feladatokban rosszul vagy gyengén teljesítôk közé
tartozik. 

Forrás: http://www.sulinet.hu
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A PISA problémamegoldó
gondolkodást mérô 

altesztjének 1-es szintje
alatt teljesítôkrôl 

elmondható, hogy nem 
képesek a probléma 

alapelemeinek 
a feltérképezéséhez 

szükséges folyamatok 
elvégzésére. Legjobb 

esetben olyan feladatok
megoldásában járnak 

sikerrel, ahol már meglévô,
jól strukturált folyamatokkal

találják szembe magukat,
és ahol tényekre vagy 
megfigyelésekre kell 

válaszukat alapozniuk, és
nem kell a különféle 

elemek összefüggéseit 
keresniük. Az 1-es szint

alatt található diákoknak
nagy gondot okoz az 

egyszerû döntéshozatal, 
a rendszerelemzés, 

a hibakeresés, 
hibaelhárítás.

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

Hányan nem érik el 
az 1-es szintet?

Ország Tárgykör 2003-as
eredmény

Korea Problémamegoldás 1

Finnország Problémamegoldás 2

Japán Problémamegoldás 3

Új-Zéland Problémamegoldás 4

Ausztrália Problémamegoldás 5

Kanada Problémamegoldás 6

Belgium Problémamegoldás 7

Svájc Problémamegoldás 8

Hollandia Problémamegoldás 9

Franciaország Problémamegoldás 10

Dánia Problémamegoldás 11

Csecsenföld Problémamegoldás 12

Németország Problémamegoldás 13

Svédország Problémamegoldás 14

Ausztria Problémamegoldás 15

Izland Problémamegoldás 16

Magyarország Problémamegoldás 17

OECD átlag Problémamegoldás

Írország Problémamegoldás 18

Luxemburg Problémamegoldás 19

Szlovákia Problémamegoldás 20

Norvégia Problémamegoldás 21

Lengyelország Problémamegoldás 22

Spanyolország Problémamegoldás 23

Egyesült Államok Problémamegoldás 24

Portugália Problémamegoldás 25

Olaszország Problémamegoldás 26

Görögország Problémamegoldás 27

Törökország Problémamegoldás 28

Mexikó Problémamegoldás 29

PISA SORREND

PISA-sorrend 
a problémamegoldó

alteszt szerint
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Részlet a Gyorsjelentés a PISA 2003 összehasonlító tanulói teljesítménymérés 
nemzetközi eredményeirôl – Forrás: Új Pedagógiai Szemle

Tudás és képesség 2
DIÁKOK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA AZ EGYES

TELJESÍTMÉNYSZINTEKEN

Ország

Teljesítményszintek

1-es szint alatt

(405 pont alatt)

1-es szint 

(405 és 499 

pont között)

2-es szint 

(499 és 592 

pont között)

3-as szint 

(592 pont alatt)

% hiba % hiba % hiba % hiba

Ausztrália 9 (0,6) 26 (0,7) 39 (0,8) 26 (0,8)  

Ausztria 14 (1,0) 32 (1,1) 37 (1,1) 17 (1,2)  

Belgium 14 (0,7) 24 (0,7) 34 (0,8) 28 (0,9)  

Kanada 8 (0,5) 27 (0,7) 40 (0,7) 25 (0,7)  

Cseh Köztársaság 12 (1,1) 29 (1,2) 37 (1,1) 22 (1,2)  

Dánia 10 (0,8) 30 (0,9) 39 (0,9) 20 (0,9)  

Finnország 5 (0,5) 22 (0,8) 43 (0,8) 30 (0,9)  

Franciaország 12 (1,0) 28 (1,0) 37 (1,1) 23 (1,0)  

Németország 14 (1,0) 28 (1,1) 36 (1,5) 22 (1,4)  

Görögország 33 (1,5) 36 (1,0) 24 (1,2) 7 (0,8)  

Magyarország 16 (1,0) 32 (1,4) 35 (1,2) 17 (1,2)  

Izland 12 (0,7) 32 (1,0) 40 (1,0) 15 (0,6)  

Írország 13 (0,9) 37 (1,2) 38 (1,0) 12 (0,8)  

Olaszország 25 (1,3) 35 (1,2) 30 (1,0) 11 (0,7)  

Japán 10 (1,0) 20 (1,0) 34 (1,2) 36 (1,6)  

Korea 5 (0,5) 22 (1,0) 41 (1,1) 32 (1,3)  

Luxembourg 17 (0,7) 34 (1,0) 35 (1,0) 14 (0,6)  

Mexikó 58 (1,9) 30 (1,1) 11 (1,0) 1 (0,2)  

Hollandia 11 (1,1) 30 (1,3) 36 (1,4) 23 (1,1)  

Új-Zéland 10 (0,8) 25 (0,8) 36 (1,0) 28 (0,9)  

Norvégia 19 (0,9) 33 (1,2) 33 (1,0) 15 (0,8)  

Lengyelország 18 (1,0) 37 (1,0) 34 (1,1) 12 (0,7)  

Portugália 24 (1,7) 36 (1,1) 31 (1,4) 9 (0,6)  

Szlovák Köztársaság 17 (1,4) 34 (1,2) 34 (1,3) 14 (1,0)  

Spanyolország 20 (0,9) 35 (1,1) 33 (1,2) 12 (0,8)  

Svédország 12 (0,9) 32 (1,1) 38 (1,0) 17 (1,0)  

Svájc 11 (0,7) 27 (1,0) 39 (1,1) 23 (1,4)  

Törökország 51 (2,5) 33 (1,6) 12 (1,6) 4 (1,2)  

Egyesült Királyság 14 (0,8) 30 (1,1) 37 (1,0) 19 (1,0)  

Egyesült Államok 24 (1,1) 34 (0,8) 30 (1,0) 12 (0,8)  

OECD összesen 22 (0,4) 30 (0,3) 31 (0,4) 17 (0,3)  

OECD-átlag 17 (0,2) 30 (0,2) 34 (0,2) 18 (0,2)  

OECD-országok

DIÁKOK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA AZ EGYES
TELJESÍTMÉNYSZINTEKEN

Ország

Teljesítményszintek

1-es szint alatt

(405 pont alatt)

1-es szint 

(405 és 499 

pont között)

2-es szint 

(499 és 592 

pont között)

3-as szint 

(592 pont alatt)

% hiba % hiba % hiba % hiba

Brazília 64 (1,9) 26 (1,5) 9 (1,1) 2 (0,5)

Hongkong-Kína 8 (1,1) 21 (1,0) 36 (1,2) 35 (1,4)  

Indonézia 73 (1,7) 23 (1,4) 4 (0,6) 0 (0,1)  

Lettország 20 (1,5) 36 (1,3) 32 (1,4) 12 (1,0)  

Lichtenstein 10 (1,5) 26 (2,4) 37 (3,6) 27 (2,6)  

Makaó-Kína 6 (0,8) 27 (1,4) 42 (2,0) 24 (1,6)  

Oroszország 23 (1,7) 34 (1,0) 31 (1,3) 12 (1,0)  

Szerbia-Montenegró 43 (1,7) 39 (1,2) 16 (1,2) 2 (0,3)  

Thaiföld 41 (1,6) 40 (1,1) 16 (1,1) 3 (0,5)  

Tunézia 77 (1,1) 20 (0,8) 2 (0,5) 0 (0,1)  

Uruguay 47 (1,6) 31 (1,3) 18 (1,2) 5 (0,5)  

Partnerországok

A problémamegoldó 
gondolkodást mérô teszt 
eredményeinek összegzése.
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A Nemzetközi Diákteljesítmény-mérési Program (PISA)
technikai lebonyolításáról, a magyar eredményrôl 
Csapó Benôvel a Szegedi Tudományegyetem tanárával
beszélgettünk.
– Mi az ami alapvetôen újszerû a PISA felmérésekben?
– Már kétezer éve mondjuk, hogy nem az iskolának,
hanem az életnek tanulunk. A legtöbb tudásszint
felmérés azonban mégis azt vizsgálja, hogy mennyire jól
tudjuk azt, amit az iskolában tanultunk. Az utóbbi idôben
ugyan szinte minden jelentôsebb felmérés elmozdult az
alkalmazható tudás vizsgálatának irányába, de ebben
legmesszebbre a PISA ment.
– Ön tagja volt annak a nemzetközi munkacsoportnak,
amelyik kidolgozta a komplex problémamegoldás
felmérésének tudományos keretét. Elmondaná ennek 
a lényegét?
– Itt a tudás alkalmazására olyan új, életszerû helyzetekben
van szûkség, amikor a probléma megoldásához nem 
elegendôek a megtanult ismeretek, a készen kapott
sémák. A tesztek tartalma három - a hétköznapi életben
is gyakran elôforduló - problématípust vesz alapul: 
a rendszerelemzést, a hibakeresést és a döntéshozatalt.
A rendszerelemzés azt a problémát vizsgálja, amikor 
egy ismeretlen helyzetbe kerülve át kell látnunk, hogyan
mûködnek a dolgok, a jelenségrôl modellt kell alkotnunk
és az adott helyzetben ésszerûen kell cselekednünk.
Például hogyan mûködik egy közlekedési rendszer, 
egy könyvtár, egy áruház, egy hitelkamat-támogatás stb.
A hibakeresés azt a helyzetet képezi le, amikor egy 
számunkra többé-kevésbé ismert dolog elromlik, nem 

a megszokott módon mûködik. Azonosítani kell 
a hibalehetôségeket, fel kell ismerni bizonyos ok-okozati
viszonyokat, be kell határolni a hibát. A döntéshozatal
típusú problémák megoldása során pedig 
a rendelkezésre álló sokféle információ közül ki kell
szûrni a lényegeseket, döntési alternatívákat kell találni,
mérlegelni kell az elônyöket és a hátrányokat.
– Végtére mit mérnek a PISA tesztek és az eredményei
miért kapnak ilyen nagy nyilvánosságot?
– Ezek a tesztek az információs, tudásalapú, tanuló 
társadalmakban való boldoguláshoz szükséges
készségeket és képességeket mérik. 
Ma már nyilvánvaló, hogy a társadalom
fejlôdôképességét, egy gazdaság hosszú távú 
nemzetközi versenyképességét a társadalom t
udásbázisa, tudás-termelô és újratermelô képessége
határozza meg. Nem véletlen, hogy a gazdasági
versenyképesség és a PISA felmérések rangsorai 
nagyon hasonlítanak egymásra, mindkét listát ugyanazok
az országok vezetik. A nemzetközi tudásszínt-vizsgálatok
azért fontosak számunkra, mert megmutatják 
oktatási rendszerünk gyengéit és erôsségeit. 
Fôként azok az adatok fontosak, amelyek a javítani
valókra mutatnak rá. Kell, hogy a társadalmi 
párbeszédben napirenden maradjanak 
a PISA-eredmények. Mindenkinek meg kell értenie, 
hogy az oktatási rendszerünk komoly 
problémákkal küzd, és ezek megoldása befolyásolja 
gyermekeink, unokáink boldogulását.

Forrás. Köznevelés

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

A PISA a boldoguláshoz szükséges 
képességeket méri
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Befejezõdött a második Programme for International Stu-
dent Assassement (PISA) mérés. A mintegy negyven or-
szág tizenöt éves diákjainak egy részére kiterjedõ mérés

a matematikai, az olvasási, a természettudományi és a problé-
ma megoldási képességeket tette mérlegre. Kiderül belõle,
hogy a magyar fiatalok nemzetek rangsorának utolsó harmadá-
ban: matematikából a 22., olvasásból a 21., természettudo-
mányokból a 14. és problémamegoldásból a 17. helyen. A leg-
utóbbi, négy évvel ezelõtti méréshez képest rontottak a magyar
fiatalok. A kérdéskörrõl dr. Vári Péter oktatáskutatót, a suli-
Nova Kht. Értékelési Központjának igazgatóját kérdeztük.

– A megelõzõ PISA méréshez viszonyítva romlottak a magyar
eredmények. Miért nem javultak?

– A kutató szemszögébõl nézve egyenesen jó, hogy nincs lát-
ványos javulás vagy romlás. Ha lenne,  kétségessé tehetné a
mérés hitelességét, a mérõeszköz alkalmasságát. Három, négy
év alatt mind a hírtelen nagy javulás, mind a hirtelen erõs rom-
lás gyanússá válhat. Nálunk nem zajlott le a reform, alig válto-
zott meg az iskolarendszer és megmaradtunk az alapvetõ ide-
ológiát sugárzó oktatásnál.

– Lehet, hogy nem azt mérték, amit a magyar iskola tanít?
– A nyolcvanas évek közepétõl nehéz terepe a mérésnek a

magyar iskola. Mindig azt mondták, mondják nekünk, hogy
azt mérjük, amit a tanárok tanítanak, ami a tantervben, a tan-
könyvben van! Igenám, de gondoljon bele mennyi minden van
a világon amire nem tanított meg az iskola, mégis élünk vele,
hány olyan feladatot kell megoldanunk, amelyhez nem kap-
tunk megoldási képletet, és mégis rájöttünk a megoldásra?
Vagy megemlíthetem a szakiskola 1O. osztályának szöveggyûj-
teményét, amelyben az elsõ oldalon Zrínyi Miklós írása olvas-
ható a török áfium elleni orvosság. Azoknak a gyerekeknek,
akik számára egy könnyed szöveg két bekezdése közötti össze-
függés felismerése, sõt talán az olvasás is nehezen megoldható
feladat! Fontos mû a török áfium, de nem ide való. Ezeknek a
gyerekeknek az önbizalmát kellene növelni. Olyasmiért dicsér-
ni, amit tud, amihez ért, amiben jó. És csoportban dolgoztat-

ni, hogy kiderüljön: minden gyerekben van valami érték. Fejé-
ben kezében, torkában, izmaiban, személyiségében stb. A jó
pedagógus megkeresi minden tanítványában az értéket.

– Akkor Finnországban szinte csak jó pedagógusok vannak. Az
angolszász helyett nem a finnt kellene mintának tekintenünk?

– Látva a PISA eredményeket mindenki azt kérdezi: mit tud-
nak a  finnek, amit mi nem? Higgye el nincs csodapirulájuk,
amihez hozzájutva egyszerre megjavulnak a magyar fiatalok
képességei. Finnországban van forrás oktatásra, közmûvelõ-
désre. A kis falusi iskolák egyben a helyi közmûvelõdés, a kul-
túra központjai. Tanítás után ide járnak nyelvtanulásra, mûvé-
szeti szakkörre, barkácsolásra stb. a felnõttek. Gyakran a gye-
rekekkel együtt foglalatoskodnak, készítenek például fóliákat
az írásvetítõkbe. A tanórán csoportokban dolgoznak, a jó tanu-
lók segítik a gyengébbeket – és ez legalább olyan fontos a szá-
mukra mint saját ismereteik tágítása.

– Csak a PISA mérésben ilyen gyengék a magyar fiatalok?
– Szinte minden olyan vizsgálatban gyengék, amely a prakti-

kumot, az ismeretek alkalmazását, a problémamegoldást méri.
Ugyanakkor az IEA mérésekben - a nyolcadikosok vettek benne
részt – amely legutóbb a matematikai tudásra összpontosított
nagyon jó a magyar fiatalok teljesítménye. Tudni kell azonban
errõl a nemzetközi vizsgálatról, hogy feladatai, kérdései iga-
zodnak a tantervhez, a tankönyvhöz, az iskolai tananyaghoz.

Forrás. Köznevelés

Tudás és képesség 2

VÉLEMÉNY
A saját képességüket jócskán túlértékelô fiatalok nagyon gyen-
gék az írott nyelvi alap- és funkcionális képességek terén, pél-
dául csekk-kitöltésben, irodalmiszöveg-értésben, kérvényírás-
ban, ábraolvasásban. A képességek ilyen irányú hiányát a szol-
gáltatók hajlamosak saját érdekeiknek megfelelôen kihasználni.

Steklács János Oktatáskutató

Újra az utolsó harmadban
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A PISA 2000 vizsgálatban a természettudományi eredmények
terén jelentôs visszaesés tapasztalható a korábbi IEA és
TIMSS-R (matematikai és természettudományi ismeretek
mérését szolgáló nemzetközi összehasonlító) vizsgálathoz
képest. Érdekes megvizsgálni, hogy milyen eredményeket
értek volna el a magyar diákok akkor, ha csak 
a természettudományos gondolkodással kapcsolatos
problémamegoldó, azaz a PISA-vizsgálatnak megfelelô 
feladatok alapján számították volna ki az egyes országok 
tanulóinak a helyezését.

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

VÉLEMÉNY
A magyar közoktatás szembetûnôen romló teljesítménye és
kritikus állapota mögött évtizedek során felhalmozódott peda-
gógiai, oktatáspolitikai és társadalmi problémák húzódnak
meg. Az alapprobléma a felülrôl építkezû elitiskola erôs sze-
lektivitásra ösztönzô hagyományainak hol burkolt, hol leple-
zetlen továbbélése.

Kelemen Elemér oktatáskutató

Forrás: Vári Péter et al.: Gyorsjelentés a PISA vizsgálatról. 
Új Pedagógiai Szemle 2002.  

AZ ELMÚLT 30 ÉV IEA-, TIMSS-
VIZSGÁLATAINAK EREDMÉNYEI

Felmérés
éve

Eredmény 
a teljes

teszt alapján

Eredmény a természet-
tudományos gondolkodás

alteszten

1971 2. hely 10. hely   
14 nemzet között

1983  1. hely   9. hely   
24 nemzet között

1995  12. hely   20–23. hely   
41 nemzet között

1999 3. hely 12. hely   
39 nemzet között  

IGAZ-E, HOGY 
RÉGEBBEN JOBB VOLT 
A DIÁKOK TUDÁSA?

Ezek az adatok arra utalnak, hogy a magyar diákok számára
a problémamegoldó, a természettudományos gondolkodást
igénylô feladatok megoldása mindig nagyobb nehézséget
okozott, mint a fejlett nyugati, illetve a távol-keleti országok
diákjai számára. A természettudományi nevelésben 
ugyanis ezekben az országokban a szükséges 
paradigmaváltás jóval korábban következett be, mint 
Kelet-Közép-Európa országaiban.

A felmért 15 éves magyar tanulók közül minden negyedik
nem tud olvasni – állapítja meg a PISA-felmérés. 
Véleményem szerint az alábbi okok egyenes következménye
a szomorú eredmény: A tananyagok zsúfoltsága miatt 
kevés idô jut rögzítésre, gyakorlásra, a készségek, 
képességek kialakítására, a tanított ismeretek sok esetben
nincsenek összhangban a tanulók életkori sajátosságaival.
Metodikát jól ismerô, a gyermekeket szeretô pedagógusok
kellenek az ötödik osztályban „elôadást tartók”, a pályára
kényszerbôl kerülô alkalmatlanok helyett. Az évtizedekig
tartó megalázó bérezésnek is szerepe van abban, hogy 
idáig jutottunk. Meggyôzôdésem, hogy csak a radikális 
tananyagcsökkentés, a pedagógusképzés megújítása, 
az anyagi elismerés folytatása vezethet a mainál sokkal
eredményesebb oktatáshoz.

Malinkó János – Ügyosztályvezetô, Ózd

JÓL TANÍTUNK?
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Ha feltárcsázzuk az 1212 számot, és bejelentjük, hogy
a Matáv telefon-szolgáltatását le kívánjuk mondani,
azt a választ kapjuk, hogy az ügyfélszolgálat címére

kérvényt kell írnunk. Azt is megtudja az érdeklôdô, hogy erre
„nincs nyomtatvány”. Ilyen helyzetben az ügyfelek nagyobbik
része egy lépést hátrább lép. Egyértelmû, jogilag és helyesírás
szempontjából egyaránt korrekt levél fogalmazása ugyanis a la-
kosság jelentôs részének komoly gondot okoz. 

❖

Nem egyedülálló ez a megoldás – fejti ki Arany Ferenc, a Gold
Invest Kft. ügyfélkapcsolati tanácsadója –, a legtöbb cég, ame-
lyik már elfogadja a telefonon történô megrendeléseket, le-
mondás esetén ragaszkodik az írásbeliséghez. A reklamációk
egy részénél szintén ragaszkodnak ahhoz, hogy az ügyfél írja le
a panaszát. Vannak, akik azért nem fogadnak el szóbeli lemon-
dást, mert nem képesek kétséget kizáróan azonosítani az ügy-
felet, és az esetleges tévedéseket szeretnék megelôzni (az
ISO9000-es szabványokra alapuló minôségirányítási rendsze-
rek is megkövetelik az egyértelmû azonosítást). Mások abban
bíznak, hogy a szerzôdés felmondásával fenyegetô ügyfél eset-
leg meggondolja magát, ha csak írásban fogadják el tôle a be-
jelentést. A szolgáltató részérôl ez az ügyfélmegtartás egyik –
kissé kétes értékûk – eszköze. 

A fentiek igazolják azt a feltevést, hogy az írásbeliség képes-
sége a mai társadalmakban is döntôen befolyásolhatja az egyén
sorsát – mondja Steklács János, a funkcionális analfabetizmus
kutatója a Magyar Olvasástársaság szeptemberi konferenciáján.
A kutató, aki fiatal férfiak íráskészségét vizsgálta, azt tapasztal-
ta, hogy a saját képességüket jócskán túlértékelô fiatalok na-
gyon gyengék az alap és funkcionális írott nyelvi képességek
terén, különösen pl. csekk-kitöltésben, irodalmi szövegértés-
ben, kérvényírásban és ábraolvasásban. Ezért a mindennapi
életben jelentkezô funkcionális írás-olvasástudás területén az

ügyfelek ilyen irányú képességeinek hiányát a szolgáltatók haj-
lamosak saját érdekeiknek megfelelôen kihasználni. Az egyre
gyakoribb írásra „kényszerítés” sokakat elbizonytalanít, ebbéli
képességük hiánya miatt jellemzôen szégyenérzetük támad.
Érdekérvényesítô képességük ilyen helyzetben minimálisra
csökken. 

❖

Vannak cégek, amelyek szemmel láthatóan az olvasás és írás
megnehezítését eszközként használják. A svájci Intercable AG
számos hazai vállalkozás beszerzôjének, marketingesének ide-
gen nyelvi olvasási készségét „mérte fel” az általuk kiadott
Transworld Business and Buyers üzleti címtár megrendelése
kapcsán. Egy építôipari vállalkozásnál dolgozó asszisztens sze-
rint a kedvezônek tûnô svájci ajánlat nehezen kivehetô, apró
betûkkel nyomtatott, de alapvetô részleteket tartalmazó bekez-
déseinek figyelmetlen olvasása okozta a félretájékozódást,
amelyet a személyesen megjelent üzletkötô nem igyekezett
korrigálni. A több kedvezôtlen kondíció miatt kilépni igyekvô
megrendelôket az Intercable behajtó céggel fenyegeti. 

A hasonló esetekkel foglalkozó angol nyelvû http:// stopecg.org/
other.htm honlap a trükkök felsorolása és a védekezési lehetô-
ségek felsorolása mellett arról is tájékoztat, hogy az ilyen ag-
resszív stratégiák áldozatai közül tízszázaléknyian hajlandók
fizetni, amely így is több millió fontos bevételt jelenthet.

❖

A funkcionális analfabéták különféle praktikákat dolgoznak
ki csökkent képességeik palástolására. Elkerülik az írással vagy
hangos olvasással „fenyegetô” élethelyzeteket. Gyakran hivat-
koznak arra, hogy szemüvegük nincsen kéznél, úgy tesznek,
mintha elolvasták, értették volna az elolvasott szöveget. Ebbôl
adódóan potenciális áldozatai a nem egyértelmû helyzetekbôl,
netán szándékos félrevezetésekbôl eredô ügyeknek. 

Részlet Steklács János publicisztikájából – Forrás: Köznevelés

Tudás és képesség 2

Az írástudatlanság kiszolgáltatottság
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Iskola 
a gyerekekért

Magyarországon a tanulók
jelentôs része nem tanul
meg úgy olvasni, hogy értse
is az általa olvasottakat. 
A gyerekek olyan lexikális
tudás bemagolásával töltik
az idejüket, amit nem 
képesek a mindennapi
életben alkalmazni,
használni… A közoktatási
törvény módosítására azért
van szükség, hogy 
megvalósulhasson 
a három legfontosabb cél: 
a gyerekek használható,
korszerû tudást kapjanak,
hogy képessé váljanak
egész életük folyamán 
új dolgokat megtanulni.
Megszûnjön a tanulók sok
esetben jelentkezô 
felesleges túlterheltsége.
Növekedjen a társadalmi
egyenlôség, minden 
gyereknek legyen esélye
boldogulni az életben.

A BBC szerint Afrikában, Ázsia déli és nyugati részein,
illetve az arab világban a népességnek mintegy 
40%-a nem tud olvasni vagy írni. Az egyenlítôi Afrika
legszegényebb részein ez az arány 80%. 
Az UNESCO szerint - habár az általános iskolába 
beiratkozottak száma erôteljes emelkedést 
mutat Afrikában és Dél-Ázsiában – 67 fejlôdô 
ország nem fogja elérni azt a célt, hogy 2015-re 
minden lakosa elvégezze az általános iskolát. 
A hvg.hu arról számolt be, hogy 
ma Magyarországon 54 ezer analfabéta él, hazai 
férfilakosság körében (a 14 évnél idôsebb 
korosztályokkal számolva) minden 160., a nôk 
esetében pedig minden 125. személy számít ez idô
szerint írástudatlannak. A felmérésbôl az is kiderül:
az országon belül az Észak-Alföldön és Észak-
Magyarországon a legmagasabb az írástudatlanság
mértéke – e régiókban az érintett korosztályok tagjai
közül minden 86., illetve 95. személy nem tud írni és
olvasni. A legrosszabb mutatókkal az észak-alföldi
nôk rendelkeznek, ott még minden 67. személy nem
végezte el az elsô általánost. 

Forrás: http://axel.hu

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
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ÍRÁSTUDATLANSÁG
KÜLFÖLDÖN ÉS 
MAGYARORSZÁGON

Részlet az OM „Iskola a gyerekekért”

– Közoktatási problématérkép és 

az oktatási reform címû 2003. 

július 30-án kelt tanulmányából

IRÁSTUDATLANSÁG MEGOSZLÁSA A VILÁGON

2000-2004
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■ nô
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Arab 
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Szükség van-e arra, hogy 
a 14-16 éves fiatalokat 
olvasni tanítsuk? Az utóbbi
évek hazai és nemzetközi
felmérései azt bizonyítják,
igen. A témában folyó 
vizsgálatok adataiból az is
kitûnik, hogy a gyerekek
döntô többsége az általános
iskola 1-2. osztályában
megtanul írni-olvasni, de
egy részüknél ez a tudás az
alsó tagozat vége felé 
leépül. Az olvasás a 
késôbbiekben, az iskolában
az ismeretszerzés alapvetô
eszközévé válik, amely 
feltételezi a szövegfeldol-
gozás (olvasástechnika, 
általánosítás, 
lényegkiemelés, 

Tudás és képesség 2

VÉLEMÉNY
Nem az éveken van a hangsúly

Az a rémisztô, hogy az elmúlt években voltak olyan felnôttko-
ri szövegértést firtató vizsgálatok, amelyekbôl kiderült, a ma-
gyar lakosság szövegértési képessége általában gyenge. A leg-
utóbbi PISA-jelentés azt mutatta, hogy az általános iskolások
egy részénél is gondot okoz a szöveg értelmezése. Az írás és az
olvasás tanításával általában gond van. Úgy gondolom, hogy
alapképzést nem lehetne addig befejezni, amíg a gyerek nem
tanult meg rendesen olvasni. Most azon vitatkoznak, hogy 4
vagy 6 évig tartson az alapképzés. Szerintem nem az éveken
van a hangsúly, hanem azon, hogy erôs képzettségük legyen a
diákoknak. Szerintem az igazi nagy probléma tanárban van:
ahelyett, hogy írni, olvasni tanítana, a szakanyagot, a szakis-
meretet próbálja elmagyarázni. A tanár számára nyilvánvaló-
vá kell tenni, hogy nem akkor ér véget az alapképzés, mikor vé-
ge az elsô 4 évfolyamnak, hanem amikor a gyerek megtanult
írni, olvasni. Az igazi probléma az, hogy ma már, ha valaki
tud írni, olvasni, az kevés. A digitális mûveltség megszerzése
ad igazából esélyt a boldogulásra, a továbblépésre.

Részlet Mayer Józseffel, az Országos Közoktatási Intézet 

Felnôttoktatási és Kisebbségi Központ igazgatójával készült interjúból. 

Forrás: http://www.media.u-szeged.hu

analizálás, szintetizálás
stb.) képességének 
meglétét. Így az olvasási
gondokkal küzdô gyerekek
el sem jutnak a szövegfel-
dolgozásnak a tanulás, 
a az ismeretrögzítés 
lehetôségét biztosító 
szintjéhez, hiszen 
a technikai problémák 
leküzdése energiáik 
jelentôs részét felemészti.
A helyzet tovább romlik 
a felsôbb osztályokban. 
A feszített tempó, a feladat
gazdátlansága, a személyi,
tárgyi feltételek hiánya 
miatt gyakrabban 
méltatlankodunk, mintsem
a megoldáshoz 
lehetôségeket keresnénk.     

A GYEREKEK EGY RÉSZE
ELFELEJT OLVASNI

Részlet a „Kommunikációközpontú, késôi olvasástanítás, szövegértés-fejlesztés”

címû, a Független Pedagógiai Intézetben kifejlesztett program bevezetôjébôl



Az volna a fontos, hogy az iskola olyanfajta intézmény
legyen, mint egy tehetségkutató központ, mert akkor 
mindenkiben feltámad a versengés, hogy vajon mi az,
amiben én jó vagyok, és elkezdi keresni, kutatni 
a lehetôségeit. … Az iskolának az élet elôképének kellene
lennie, de nem a kaszárnyaéletnek…
❖ Az oktatási tárca most dolgozza át a közoktatási
törvényt. Elképzeléseik szerint a pedagógusok nem 
buktathatnák meg a gyerekeket az elsô négy osztályban.
Mit szól ehhez?
❖ Én azt hiszem, hogy ez így helyes. Egy kicsi emberrel
nem lehet azt megcsinálni, hogy leminôsítik ôt, 
stigmatizálják. Nem hiszem, hogy az serkenti 
ôt tanulásra, ha megbuktatják. 

Részlet a Kornis Mihály íróval készült interjúból.

Forrás Köznevelés 
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VÉLEMÉNY
A buktatás elkésett törôdés

A buktatás a gyereket és a szülôt is tönkreteszi. Nincs biztató
ereje, nem motiválja a diákot. Egy nyáron át nyúzzák a gyere-
ket – és az egész családot – hogy felkészüljön a pótvizsgára.
Eközben a tanuláshoz való viszony teljesen, talán végérvénye-
sen tönkremegy. Úgy gondolom, nemcsak az alsó tagozatosok-
nál, hanem 4-8. osztályosok esetében sincs semmi értelme a
buktatásnak. A buktatás ugyanis elkésett törôdés. A bajt meg
kell elôzni… Mindig meg kell találni a gyerek személyiségéhez
igazodó megoldást. …Az érésre mindig idôt kell hagyni, hogy
a gyerek biztosan elsajátíthassa az ismereteket, a tudást – és
akkor örömet jelenthet neki az iskola.

Részlet a Winkler Mártával, a Kincskeresô Iskola vezetôjével 

készült interjúból – Forrás Köznevelés 

AZ ISKOLA AZ ÉLET
ELÔKÉPE LEGYEN

BUKÁS, ÉRTÉKELÉS KÜLFÖLDÖN

Ország Az értékelés formája Buktatás

Osztályozás év 
végén, szöveges 

értékelés egy-egy 
oktatási ciklus végén
Szöveges értékelés 

minden év végén. A 9. 
és 10. évfolyamon van
vizsga, amire a diákok

osztályzatit kapnak
Elsô két év végén 

szöveges értékelés, 
utána osztályzatok

A formája nincs 
központilag 

meghatározva
Vizsgák és tesztek 
vannak, a tanulók 

százalékos eredményt
érnek el, eszerint 

értékelik ôket
Kötelezô a szöveges 

értékelés
Osztályzattal 
értékelnek

Az elsô 7 évben lehet
osztályzattal és 

szövegesen is értékelni,
utána csak osztályzattal

Osztályzattal 
értékelnek

Három fokozatú skálán
osztályoznak, amit 
szöveges értékelés 

egészít ki
Alapfokon átfogó szöve-
ges értékelés van, amit

kísérhet osztályzat is
Osztályzattal 
értékelnek

Maximum egy
alkalommal,

egy-egy oktatási
ciklus végén

Nincs

Van

Csak ciklus 
végén 

lehetséges
Csak a ciklus

végén

Van

Van

Van

Csak kivételes
esetekben

Nincs 
butatás

Nincs 
butatás

Nincs 
butatás 

Belgium

Dánia

Németország

Spanyol-
ország

Franciaország

Hollandia

Ausztria

Finnország

Portugália

Svédország

Norvégia

Anglia
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Annak érdekében, hogy ne kelljen a tanulókról készített év
végi minôsítést többször (osztálynaplóba, törzslapra, 

bizonyítvány pótlapra) kézzel leírni, számítógépes 
programot készíttettünk. A szoftver alkalmas – a szöveg

egyszeri beírása, végleges elfogadása után – a bizonyítvány
pótlap és a törzslap megírására. 

A szoftver sokszempontú, részletes minôsítési ajánlások
megfogalmazásával a technikai segítségen túl tartalmi 

támogatást is ad az értékelés elkészítéséhez.
Az elôzetesen megadott értékelô leírások, mondatok 

tetszôlegesen módosíthatók, átírhatók, kiegészíthetôk. 
A szoftver alkalmas arra is, hogy az iskolán belül a tanító

kollégák egymás számára is segítséget adjanak 
az értékelés elkészítéséhez. A szoftver képes az iskolai 

értékelési megoldások elektronikus úton történô tárolására,
hosszú távon történô felhasználásának támogatására.

A hazai közoktatásban a bizonyítványok kézi kitöltésének
hagyományos gyakorlatát ettôl a tanévtôl kezdôdôen 

a számítástechnika alkalmazásának lehetôsége egészíti ki.
A kifejlesztett szoftver azonban csupán segítséget kíván

nyújtani a tanítók év végi minôsítési munkájához. 
A szoftver használata nem kötelezô. Alkalmazásáról az

egyes pedagógusok, illetve a nevelôtestületek dönthetnek.
Részlet az Oktatási Minisztérium közleményébôl

Az osztályozás eltörlése – különösen az iskoláztatás 
kezdôszakaszában, – külföldön igen elterjedt gyakorlat. 
Svájcban, valamint Németország egyes tartományaiban, de
Belgium flamand részén is elterjedt az osztályozás nélküli
értékelés elsôsorban az elsô és második osztályosok 
képzésében. Finnországban a pedagógus joga eldönteni,
hogy az elsô két osztályban osztályoz-e, vagy szóbeli 
formában értékel. Lichtensteinben az 1. osztályban, 
Portugáliában az 1–3. osztályban általánossá vált 
az osztályozás nélküli értékelés.
Az osztályozás kiszorítása nem marad minden ország 
esetében csak a kezdôszakasz szintjén. Néhány országban
az alapképzés teljes idôtartama alatt szakítottak 
az osztályozással, fontosabbnak tartva az egészséges 
személyiségfejlôdést, mint a teljesítménykényszert. 
Így például Norvégiában az 1–6. évfolyamok, 
Svédországban, Dániában az 1–7. évfolyamok, Olaszország-
ban pedig az 1–8. évfolyamok során nincs osztályozás.
A magyar oktatáspolitikában is évtizedek óta visszatérô
probléma az osztályozás nélküli értékelés. Az 1970-es évek
elején intenzíven került napirendre az iskolai értékelés: 
az 1–2. osztályban el kellett törölni az osztályozást, 
az 5–6. évfolyamokon a „belépô tantárgyakat“ az elsô 
félévbennem volt szabad osztályozni. Bevált gyakorlat 
maradt a mai napig, hogy az elsô osztályos gyerekek 
nem kapnak osztályzatot, értékelésük az egész tanévben 
szövegesen történik.
Részlet az Ajánlás a szöveges értékelés bevezetéséhez címû OM-dokumentumból

SZOFTVER A SZÖVEGES 
ÉRTÉKELÉS SEGÍTÉSÉRE

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 
– KÜLFÖLDÖN



Minden gyereknek
más az érési 
üteme

Elôször 1982-ben írtam le,
hogy nem a gyerek mondott
csôdöt, hanem az oktatási
rendszerünk. Magyarországon
minden negyedik gyermek
súlyos olvasási zavarral
küzd, ezt semmilyen 
biológiai vagy öröklött 
probléma nem indokolja. Az
ok – az egyik ok – abban áll,
hogy minden gyereknek más
az érési üteme. A mai 
oktatási rendszerünk 
alapvetô hibája az, hogy
nincs tekintettel sem 
a gyermekek egyéni 
érzelmi-értelembeli érésbeli 
eltolódására, sem a biológiai
fejlôdésütembeli különbsége-
ire. Nekem nagyon 
szimpatikusok azok az idôs
pedagógusok, akik örülnek
annak, hogy buktatásmen-
tesség lesz, mert van e téren
tapasztalatuk. Gondoljunk
bele, hány olyan gyermek
van, akire általános iskolás

50

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

Alapvetô elvként a gyakorlatban érvényesíthetô a gye-
rek érdeklôdésének, adottságainak, tulajdonságainak,
életkori sajátosságainak, saját fejlôdési ütemének, ott-
honi körülményeinek, pillanatnyi állapotának stb. figye-
lembe vétele. A hangsúly az érés, fejlôdés, tanulás fo-
lyamatjellegének elfogadásán van. A szöveges értékelés
a gyermek önmagához mért fejlôdését állítja a közép-
pontba. Természetesen a követelményekhez viszonyí-
tott elômenetele is értékelésre kerül. 
A szöveges értékelés pillanatnyi állapotot rögzít, nyi-
tottságot mutat a gyermek problémái iránt, és a fejlôdés
lehetôségei iránti bizalmat fejezi ki. A személyre szabott
differenciált értékelés azért is ösztönzô hatású, mert a
tanuló megtapasztalhatja a tanítónak az ô személyére
irányuló figyelmét, pozitív, bíztató hozzáállását. 
Harmonikus viszony esetén a gyermek vágyik arra, hogy
megfeleljen a pedagógus elvárásainak, jól teljesítsen. A
szöveges értékelés, mivel a gyermek sokféle tevékeny-
ségére, megnyilvánulására reagál, felszínre hoz olyan
értékeket is, amelyek nem kifejezetten a tanulási telje-
sítményt érintik, de nagyon fontosak a teljes személyi-
ségfejlôdés szempontjából. Ezzel a közösség értékrendje
is szilárdabbá válik, valamint könynyebben illeszkednek
társaik közé a rosszabb tanulmányi eredményû gyere-
kek is, hiszen elismertté válnak más típusú pozitív érté-
keik, tulajdonságaik, teljesítményeik is.

Részlet az „Ajánlás a szövetes értékelés bevezetéséhez” 

címû OM-dokumentumból

A SZÖVEGES 
ÉRTÉKELÉS ELÔNYEI

korában azt mondták, 
kisegítô iskolába vele – és
aztán felnôtt korukban híres
tudósok lettek!… Húsz 
év óta hangoztatom: nem a
gyermek fogyatékos, hanem
az oktatási rendszerünk. 
Azóta lényegesen megválto-
zott a szociokulturális háttér.
Ma sokkal nagyobb 
felelôsség hárul az iskolára,
mint régebben. Én ezért a
törvénymódosítással mélyen
rokonszenvezek. Nagyon jó,
hogy megakadályozza, hogy
a gyereket megbélyegezzék,
akár buktatással, akár 
másképp.
Részlet a Csabay Katalinnal, 

az Országos Beszédvizsgáló és 

Rehabilitációs Központ vezetôjével

készült interjúból. 

Forrás: Köznevelés
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Mi motiválta önöket? Az országos közoktatás-politikával
kapcsolatban kívánnak véleményt megfogalmazni, vagy
helyi tevékenységet szeretnének végezni?

– A fô motiváció személyes jellegû. Nekem három gyerekem
van, de még egyikük sem iskoláskorú. Azt szeretném, hogy
mire ôk iskolába mennek, addigra sikerüljön olyan iskolát ta-
lálni vagy létrehozni, ahova én ôket szívesen beadom. És én azt
szeretném, ha ez az iskola közoktatás keretein belül mûködne.
Azt szeretném, hogy a közoktatás változzon meg. 
Milyen iskolát találna ön gyermeke számára megfelelônek?

– A mi fô gondolatunkat úgy lehet összefoglalni: „boldogan
boldogulni”. Személyiségközpontú iskolában szeretnénk tanít-
tatni a gyerekeinket, olyanban, amelyik nem fizetôs magánis-
kola, hanem ingyenes közintézmény. Ezt már nemcsak szemé-
lyes okokból mondom, hanem úgy gondolom, hogy fontos,
hogy ne szoruljon ki a személyiségközpontú szemlélet az alter-
natív iskolákba, hanem azoknak a gyerekeknek is, akik nem
tudják megfizetni ezeket az iskolákat, legyen lehetôségük ilyen
oktatásban részt venni. Ráadásul ezek az iskolák legyenek kö-
zel és a közelséget csak a helyi önkormányzat által fenntartott
iskolák nyújthatják.
Végül is ezzel talán nyitott kapukat dönget, hiszen az a reform,

amelyik a közoktatási törvény tervezett módosításából kitû-
nik, kifejezetten a személyiségközpontú iskolára épül.

– Nyitott kapuk? Én mást látok. Azt látom, hogy még ezt a mi-
nimális reformkísérletet is – mert nem mondhatni, hogy olyan
nagyon felforgatná ez a törvénymódosítás a közoktatást – még
ezt is társadalmi vihar kíséri. Azt gondolom, nagyon szomorú,
ami most a közoktatási törvénnyel kapcsolatban folyik. Én azt
gondolom, hogy amit az Oktatási Minisztérium most próbál
megváltoztatni – az csak a felszín. Miért egy törvényben kell
rögzíteni azt, hogy a hétvégén ne legyen házi feladat? Azt kelle-
ne kimondani, hogy a tanár legyen nyitott, individualizáló
szemléletû, a gyerekre figyelô és azt, ami ehhez kell, nyugodtan
a tanárra lehetne bízni. De belátom, hogy ez nem járható út,
mert ennek a lebontása az, hogy ne legyen házi feladat, hogy ne
lehessen megbuktatni kisgyereket, hogy ne legyen alsóban osz-
tályzás. És már ebbôl is ekkora vita van! … Pedig egyszerûen
csak annyit kell mondani, hogy mindannyian szeretjük a gyere-
keket, és olyan iskolát akarunk közösen létrehozni, ahová a
szülôk nyugodt lélekkel adhatják be a gyerekeiket, mert tudják,
hogy ott általában minden rendben van. Induljunk ki ebbôl.

Részlet, az Epszilon szülôszervezet az egyik alapítóval, 

Lafferton Judittal készült interjúból

„Azt szeretnénk, hogy a közoktatás
változzon meg” 

Túlterheltek a gyerekek 

Az alapkészségeket nem fejlesztik ki elég alaposan

Nem tanítja meg tanulni a gyerekeket 

Már alsó tagozatban sok lexikális, adatszerû 

Sok felesleges tudással tömik a gyerekek fejét 

Elnyomják a játékosságot, amitôl gyerek egy gyerek

Túl sok órájuk van a gyerekeknek 

Állandóan változtatják az oktatási módszereket 

Nem képes használható nyelvtudást adni 

A tanárok nem képesek fegyelmezni a gyerekeket 

A tanároknak nincs tekintélyük 

ÁLTALÁNOS ISKOLA: BAJ VAN AZ ALAPKÉSZSÉGEK OKTATÁSÁVAL

10 15 25 51

13 14 23 49

20 17 28 36

16 19 32 34

18 21 28 32

22 21 28 31

19 19 31 31

27 19 25 29

21 19 32 28

20 21 32 28

21 18 34 26

■ nem,  

■ közepesen súlyos, 

■ nem nagyon súlyos,  

■ nagyon súlyos
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Mozgótér,
felelôsség,
pedagógiai kultúra

Azt gondolom, hogy minél
nagyobb a mozgástere az 
iskolának, annál jobban tud
alkalmazkodni ahhoz a
speciális helyzethez, amiben
nevelô-oktató munkáját 
kifejti. A flexibilis tanterv
persze feltételez egy bizonyos
pedagógiai kultúrát az 
iskolavezetés, a munkakö-
zösségek, a pedagógusok 
részérôl. Feltételezi, hogy
van kompetenciájuk 
a tananyag kijelölésben, 
a tankönyvválasztásban és
más szakmai kérdésekben. 

Részlet a Báthory Zoltán 

oktatáskutatóval készült interjúból 

Forrás: Aura 

Az iskola 
szolgáltató 
intézmény

A gyermek személyisége 
teljesen érdektelen marad.
Sok tanár nem tudja elkép-
zelni, hogy egy gyermekbarát,
gyermekközpontú, 
az életkori sajátosságokat a
gyerekek jogait tiszteletben
tartó gyakorlat ne vezetne
káoszhoz. Ilyen nevelési 
stílusban nôttek fel, ezeket 
a hagyományokat folytatják
maguk is. Tapasztaltam,
hogy kiváló szakmai, 
módszertani, pszichológiai
felkészültséggel rendelkezô,
empatikus, nevelôk háttérbe
szorulnak és elfásulnak, mert
egyedül érzik magukat. Nap,
mint nap harcot vívnak a
gyerekek jogaiért, 
magyarázkodniuk kell
„gyengekezûségük” miatt. 
A szülôk pedig, sajnos 
ellenségképpé 
fantomizálódtak. 
A pedagógusok egy része
nem látja be, hogy az iskola:
szolgáltató intézmény és 
a szülôknek jogaik vannak.

Szabó-Mikor Éva tanár, Szank

Forrás: Köznevelés

Kasztos 
társadalom?

Magyarországon az érettségi-
zettek vagy ennél magasabb
végzettségûek ugyanolyan
arányban foglalkoztatottak,
mint az Európai Unióban,
viszont a szakmunkásképzô
bizonyítvánnyal sem rendel-
kezôk foglalkoztatása nálunk
húsz százalékkal marad el az
unió mögött. Ennek sok oka
közül egyik a képzés.
Ugyanis ezek az emberek
gyakorlatilag funkcionális
analfabéták. Az írás-olvasás-
szövegértés képességük
messze alulmúlja a gyerekei-
két. Ez azt jelenti, hogy 
minden generáció 15-20 
százaléka még a szakiskolai
képzési rendszerbe se kerül
be. Ôk a korai iskolaelha-
gyók. Ôket a PISA se méri.
Föltehetôen egész életpályá-
juk során munkanélküliek
lesznek. Sokat beszélhetünk
a középosztály iskoláinak
problémáiról, az alternatív
pedagógiáról, kooperatív 
tanulásról, de ne feledkez-
zünk meg arról, hogy 
minden vizsgálat azt mutatja
ki, hogy a legjelentôsebb
összefüggés, a szülônek,
konkrétan az anyának az 
iskolázottsága, társadalmi
státusza, és a gyerek iskolai
teljesítése között van. 

Hogyan tudja az iskolarend-
szer az édesanya iskolázott-
sága, társadalmi státuszából
fakadó különbségeket, a 
hátrányokat felszámolni,
amikor jelenleg nemhogy
csökkentené a társadalmi
különbségekbôl adódó 
teljesítményelmaradást, 
hanem növeli! Tizenkét éves
korra gyakorlatilag eldôl 
a gyerek sorsa és ez egy
kasztos társadalom 
kialakulásához vezet. 
Ha ez bekövetkezik, abban
a magyar iskolarendszer
bûnrészes lesz.

Lantos Gabriella, a Nemzeti 

Fejlesztési Hivatal munkatársa

Forrás. Köznevelés 
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Amagyar oktatásügyben a Nemzeti alaptanterv a tartal-
mi-tantervi szabályozás legmagasabb szintû dokumen-
tuma. Fô funkciója a közoktatás nélkülözhetetlen elvi,

szemléleti megalapozása úgy, hogy egyben biztosítsa az iskolák
tartalmi önállóságát. Meghatározza a közoktatás országosan ér-
vényes általános céljait, a közvetítendô mûveltség fô területeit,
a közoktatás tartalmi szakaszolását és az egyes tartalmi szaka-
szokban érvényesülô fejlesztési feladatokat. A Nat az iskolában
elsajátítandó mûveltség alapjait foglalja össze, és ezzel biztosít-
ja a közoktatás egységességét és koherenciáját.

A tartalmi-tantervi szabályozás második szintjén a Nat szelle-
miségét kifejezô, de annál részletesebb útmutatást nyújtó keret-
tantervek találhatók. A Nat-tal együtt ezek a kerettantervek ori-
entálják a tankönyvek íróit és szerkesztôit, a tanítási segédletek
és eszközök készítôit, az állami vizsgák követelményrendszere-
inek a kidolgozóit, az országos mérési értékelési eszközöknek a
kidolgozóit és legfôképpen az iskolák pedagógustestületeit,
akik a helyi tanterveket készítik, illetve összeállítják.

A tartalmi-tantervi szabályozás harmadik szintjét az iskolák
helyi tantervei képezik. 

A Nat szellemiségét a Magyar Alkotmány, a Közoktatási Tör-
vény, valamint az emberi jogokról, a gyermeki jogokról, a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól, a nôk és férfiak esély-
egyenlôségérôl szóló nemzetközi és magyar dekrétumok hatá-
rozzák meg. Ennek az értékrendnek a súlypontjai a demokra-
tizmus, a humanizmus, az egyéniség tisztelete és fejlôdése, az
alapvetô közösségek (család, haza, Európa, a világ) együttmû-
ködésének kibontakoztatása, a nemek esélyegyenlôsége, a szo-
lidaritás és a tolerancia.

A Nat nemzeti, mert a közös nemzeti értékeket szolgálja.
Fontos szerepet szán az ország és tágabb környezete, a Kárpát-
medence megismerésének, a nemzeti hagyományoknak, vala-
mint a nemzeti identitás fejlesztésének, beleértve az ország
nemzetiségeihez, kisebbségeihez tartozók azonosságtudatának
ápolását, kibontakoztatását. Az iskolai oktatás minden szintjén
minden gyereknek meg kell ismerkednie a nemzetet alkotó ha-
zai kisebbségek kultúrájával, közös történelmünkkel. Ugyan-
akkor a Nat a fejlesztési feladatok meghatározásakor az euró-
pai, humanista értékrendre és azokra a tartalmakra összponto-
sít, amelyek Európához tartozásunkat erôsítik.

A tartalmi szabályozást a Nat úgy valósítja meg, hogy az egy-
ségesítést szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a ta-
nulók sokféle, differenciált tevékenysége épülhessen. Lehetôsé-
get ad az iskolafenntartók, a szülôk, a tanulók értékeinek és ér-
dekeinek, a pedagógusok szakmai törekvéseinek érvényesítésé-
re, valamint az adott körülmények, feltételek, lehetôségek figye-
lembevételére. Lehetôvé teszi, hogy az iskolák és a tanulók kel-
lô idôvel rendelkezzenek a tananyag feldolgozásához, elmélyí-
téséhez és kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, sajá-
tos igényeik kielégítéséhez. A Nat kiemeli a kommunikációs, a
narratív, a döntési, a szabálykövetô, a lényegkiemelô, az életve-
zetési, az együttmûködési, a problémamegoldó, a kritikai, vala-
mint a komplex információk kezelésével kapcsolatos képessé-
geket, kulcskompetenciákat. A képességfejlesztés útjai-módjai
igen különbözôk lehetnek, sokféle ismereten, az ismeretek vál-
tozatos kombinációin alapulhatnak. Ezért a helyi tantervek ké-
szítése során arra kell törekedni, hogy a fejlesztendô képességek
és kulcskompetenciák kompetencia-térképpé szervezôdjenek.

Tudás és képesség 2

A 2004-tôl érvényes 
Nemzeti alaptanterv céljai
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az egyéni és közösségi 
érdek érvényesítésének,
egymás megértésének, 
elfogadásának, 
megbecsülésének döntô
tényezôje.
Részlet a 2004-tôl érvényes 

NAT bevezetôjébôl

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

❖ A Nemzeti Alaptanterv a magyar közoktatás tartalmi-tantervi szabályozásának legfontosabb, legmagasabb szintû eleme.
❖ Célja, hogy erôsödjenek az iskolai mûveltség integratív elemei, és elôtérbe kerüljön a fejlesztô jellege

és a képesség-központúság.
❖ A közoktatás elvi, szemléleti megalapozása.
❖ A közoktatás országosan érvényes, általános céljainak meghatározása.
❖ A közvetítendô mûveltség fô területeinek felosztása, tartalmi szakaszolása.
❖ Az eltérô mûveltségterületek összefogása.

A NAT LEGFONTOSABB FUNKCIÓI

A Nemzeti alaptanterv a közoktatás tartalmát mû-
veltségi területek szerint rendezi el. Az egyes isko-
lák tantárgyi rendszerét a mûveltségi területek fi-
gyelembevételével a helyi tantervek határozzák
meg. A kötelezô oktatás 12 évfolyama négy képzési
szakaszra oszlik, és a fejlesztési feladatok ezekhez
a szakaszokhoz kapcsolódnak. A NAT-ban megha-
tározott képzési szakaszok a következôk:
❖ 1-4. évfolyam; 
❖ 5-6. évfolyam; 
❖ 7-8. évfolyam; 
❖ 9-12. évfolyam.

A NAT FELÉPÍTÉSE

Az alkotóképesség
fejlesztése

A közoktatás egész 
idôszakában minden 
mûveltségi területen nagy
gondot kell fordítani a 
kritikai és kreatív olvasás
képességének fejlesztésére,
beleértve mind a valós,
mind a virtuális csatornákon
keresztül felfogott jelek
befogadását, értelmezését
és megválaszolását.
Az információs és 
kommunikációs kultúra
részben az egyén 
szocializációjának, 
a társadalmi érintkezésnek,

Szövegmaszkokat tanulnak

Hosszú ideig nem állt szemben egymással az ismeretköz-
vetítés és a képességfejlesztés. Ez utóbbi mintegy 
az elôzô járulékaként fejlôdött. Ma már nem így van. 
Sok iskolában a diákok szövegmaszkokat tanulnak, holt
ismeretanyagot, amely nem válik alkalmazható tudássá.
Elit gimnáziumban tanítok, ahol az ismerettel együtt 
fejlôdik a képesség – azért, mert a mi iskolánkban 
szövegértô gyerekek tanulnak. De nem ez az általános.
Részélet az Arató Lászlóval, a Magyartanárok Egyesületének 

elnökével készült interjúból. – Forrás: Köznevelés.



Ajó tartalmi szabályozásnak több ismérve van. Elôször is
tudomásul kell vennie, hogy a tananyag, tehát az isko-
lai mûveltség meghatározásának joga nem kizárólag a

tudományos és kulturális élet képviselôié, hanem ebben részt
kell venniük a pedagógusoknak is. A tananyag egy részét ma-
guknak a tanároknak kell meghatározniuk. Tehát az iskolai
tananyag kérdésében egy olyan dialógusra, vagy polilógusra,
tehát olyan együttmûködésre van szükség, amelynek több sze-
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MIÉRT SZÜKSÉGES A KOMPETENCIA-ALAPÚ 
TARTALOMFEJLESZTÉS?
1. A tantárgyközi tudásról, így a kulturális kompetenciákról való gondolkodás segíti az értékelés eszköztárának gazdagítá-
sát, valamint céljainak pontosítását. 
2. A személyiség fokozottabb figyelembevételébôl kiindulva valósítható meg a személyre szabott értékelés, ami azt jelenti,
hogy a kompetenciaalapú tananyagfejlesztés differenciál a tananyag elsajátíttatásában, a bánásmódban és az értékelésben
egyaránt.
3. Az új mûveltségelemek megjelenése, a régi területek átstrukturálódása azt jelzi, hogy megnôtt a tantárgyi ismeretek ösz-
szefüggéseit, a megtanult elemek hatékonyabb, új helyzetekbe történô átvitelét elôtérbe helyezô tudás iránti igény. 

Tudás és képesség 2

MIKÉPP LEHET ÉRTÉKELNI A KOMPETENCIÁT?
A kompetencia fogalmát a számonkérés szempontjából három jelentésben lehet értelmezni: 
1. A kompetencia az egyén személyes, kognitív, szociális és speciális (szakmai) szintjén jelöli meg a komplex képességek és
rutinok hierarchikus rendszerét. 
2. A kompetencia második értelmezése szerint a kompetencia jelentése abban áll, hogy a tanuló – elvégezhetô, megoldható
feladatokhoz kötve – legyen képes megoldani az ezekhez a tevékenységekhez tartozó szokásos feladatokat.
3. A kompetencia harmadik értelmezése alapján azt célszerû vizsgálni, hogy a kompetencia, mint az életszerû tapasztalatok
alkalmazása természetes könnyedséggel és hatékonysággal valósul-e meg, az értékes, érvényes, hasznosítható tudás egyik
kategóriáját alkotja-e.

replôje van. Az nyilvánvaló, hogy a tudományos, a kulturális
és a politikai élet képviselôinek fontos szavuk van abban, hogy
mi a tananyag, de ha az iskolák ezt nem modulálhatják, ha a
tanárok nem alakíthatják a helyi igényeknek megfelelôen, ak-
kor tartalmi szabályozás újra centrális, elôíró lesz. Nem lehet-
séges fenntartani egy olyan szabályozási rendszert, amelyben a
pedagógusi autonómia nincs meghatározva. 

Részlet Báthory Zoltán oktatáskutatóval készült interjúból.

Pedagógusi autonómia
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REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

INTELLEKTUÁLIS KOMPETENCIA

KULCSKOMPETENCIÁK

Intellektuális Módszertani Személyi szociális Kommunikáció

forrásból tájékozódás, szelektálás,

rendszerezés, felhasználás, 

új kontextusban alkalmazás

Információ használata

elemzés, indoklás, bizonyítás,

ellenôrzés, visszacsatolás, megoldás,

eljárás, összefüggések, 

különbségek

Probléma megoldás

értelmezés, véleményezés

Kritikai gondolkodás

ötlet, kivitelezése, alkalmazása, 

fantázia mûködtetése, grafikonok,

ábrák, képek azonosítása, 

átalakítása  kivitelezése

Kreativitás

Pl: mûfajok ismerete, értése, 

nyelvhelyessége, helyesírása,

alkotása, hétköznapi és szakmai

helyzetekben 

Szóbeli

u.a. mint a szóbeli

kifejezése, stílusa,

informatikai szövegkezelés 

hétköznapi és szakmai helyzetekben

Írásbeli

értése, kezelése, alkotása,

hétköznapi és szakmai helyzetekben

Képi

gesztusok, mimika értése, kezelése 

Nonverbális

MÓDSZERTANI KOMPETENCIA

SZEMÉLYI/SZOCIÁLIS  KOMPETENCIA

Identitás Együttmûködés

KOMMUNIKÁCIÓ

helyzetfelismerés, helyzetmegoldás, önvizsgálat, önelemzés, személyes és állampolgári 

konfliktuskezelés, visszajelzés, szakmaiság érvényesülése

Tantárgyi integráció 
szakmaiság

IKT kezelési 
technikák

Könyvtárkezelési 
technikák

Médiakezelési 
technikák
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Tudás és képesség 2

Az új közoktatási törvény a gyermekek jogairól szóló nem-
zetközi egyezmény szellemében a gyerekek mindenek felett
álló érdekeit veszi alapul. A gyerekeket éppúgy megilletik az
alkotmányos alapjogok, mint a felnôtteket. Az új közoktatási
törvény ezért ugyanolyan joggal ruházza fel a pedagógusokat,
mint amilyenekkel az ügyvédek és az orvosok rendelkeznek.
Ez azt jelenti, hogy ha egy gyerek a pedagógusának kifeje-
zetten bizalmi alapon elmesél valamit, akkor azt a pedagó-
gus köteles bizalmasan kezelni.

Természetesen nem számít bizalmas információnak a gye-
rek magatartásával, szorgalmával, és általában a tanulmá-
nyaival kapcsolatos összes információ. Ezeket a pedagógu-
sok minden további nélkül megbeszélhetik a szülôkkel. Nem
vonatkozik titoktartási kötelezettség azokra az információk-
ra sem, amelyek a gyerek egészségét, fejlôdését veszélyez-
tetô körülményekrôl szólnak. A törvények egyértelmûen tisz-
tázzák, hogy mi a pedagógus kötelessége, ha a gyerek egész-
ségét veszélyeztetô eseményekrôl szerez információt. 

A titoktartási kötelezettség nem merev és feloldhatatlan
szabály. A szabályozás azt a célt szolgálja, hogy a tanuló tel-
jes bizalommal fordulhasson az ôt nevelô pedagógushoz, és
a pedagógus a rábízott titkot minden kockázat nélkül meg
tudja ôrizni. Értelemszerûen, ha a gyermek érdekében szük-
séges, a pedagógus megfelelô tájékoztatást adhat mind a
szülôknek, mind az illetékes szervezeteknek.

Az új közoktatási törvény egyik legfontosabb célja, hogy az
iskolák kinyíljanak. A változások arról szólnak, hogy a szülô-
ket a korábbinál jobban bevonják az iskolai életbe, hogy a
korábbinál határozottabban részt vehessenek a gyermekei-
ket érintô döntések meghozatalában.

TITOKTARTÁSI 
KÖTELEZETTSÉG
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1. Hosszabb lesz az alapozó szakasz 
A készségek és képességek fejlesztése az alsó tagozat után az
ötödik és a hatodik évfolyamon a mostaninál nagyobb hang-
súllyal folytatódik azzal is, hogy ötödikben és hatodikban
2008-tól kezdve a tanulói heti kötelezô óraszám 25-40%-ában
csak olyan pedagógus taníthat, aki rendelkezik tanítói végzett-
séggel.
2. Az elsô három évfolyamon csak a szülôk 
beleegyezésével lehet évet ismételtetni 
A gyerekek ilyen kicsi korban még nagyon eltérô ütemben fej-
lôdnek, és nagyon sokan komoly hátrányokkal kerülnek be
otthonról az iskolába. Megfelelô figyelemmel és korszerû okta-
tással azonban a lassabban indulók is behozzák lemaradásukat,
és negyedik évfolyam végére szinte kivétel nélkül el tudják sa-
játítani az alapvetô készségeket. A lemaradó, egyes készségek-
ben lassabban fejlôdô gyerekeket egyéni foglalkozások, felzár-
kóztató képzések segítik majd abban, hogy megszerezzék a szük-
séges készségeket. Az egyéni foglalkozásra használható idôke-
retet a duplájára emelkedik. A buktatás nehezítése kétségtele-
nül szemléletváltást igényel pedagógustól, szülôtôl egyaránt,
de nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, hiszen a bukott diák
megszégyenítô bélyegével élô kisgyerek könnyen és végleg el-
fordul az iskolától, a tanulástól.
3. Lehet nyelvi, informatikai elôkészítô 
évfolyamot indítani a középiskolákban
4. Megváltozik a tartalmi szabályozás rendszere
A javaslat megerôsíti, hogy a Nemzeti Alaptanterv tartalmazza
azokat az ismeret-, készség- és képességjellegû követelménye-

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

„Nem a tantárgyak
köré szervezôdik
az iskola élete”

Nálunk három hétig tart
egy tanulási szakasz,
amelynek keretében 
naponta ugyanazokkal a
témakörökkel foglalkozunk
nyolcvanöt perces 
tanórákon. Mindennap van
két óra szabad sáv, 
amelynek egy részét elôírt
foglalkozásokra kell 
felhasználni, egy részét
pedig a gyerek választja
meg magának. A szakasz
zárását követôen új 
témakörbe kezdünk. Nem
tantárgyak köré 
szervezôdik tehát az iskola
élete, nem csinálunk 
házirendet és nincs 
jutalmazási és fegyelmi
szabályzat, ennél fontosabb
feladatunk az egyes gyerek
megismerése a tanár és 
a patrónus tanár 
együttmûködése a tanuló
személyiségének 
fejlesztésében. 
…Noha tudjuk, hogy 
a társadalomban fontos 
a teljesítmény, mi 
alapvetôen a toleráns,
együttmûködô 
viselkedésre, a szociális
tanulásra összpontosítunk. 

Részlet a Horn Györggyel, az 

Alternatív Közgazdasági Gimnázium

igazgatójával készült interjúból.

Forrás Köznevelés
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ket, amelyekre az iskolai nevelô és oktató munka épül. A keret-
tanterv elvesztette kötelezô szabályozó erejét. Az iskoláknak
nem feltétlenül kell tehát önállóan saját helyi tantervet készíteni-
ük, az oktatási miniszter által kiadott kerettantervek és progra-
mok alkalmasak lesznek arra, hogy betöltsék a helyi tanterv fel-
adatait.  Az iskolák is benyújthatnak jóváhagyásra kerettantervet,
amit az OKNT egyetértése esetén fogadhat el az oktatási miniszter.
5. Csökken a gyerekek terhelése, 
hogy tudásuk nôjön
A javaslat az oktatást egységes folyamatként szabályozza, amely
szükségtelenné teszi a már egyszer átadott ismeretek újbóli ok-
tatását. Nem fejezôdik be az egyes tantárgyak tananyaga az ál-
talános iskola nyolcadik évfolyama után, és nem kezdôdik elöl-
rôl a tananyag átadása a középfokú iskolák kilencedik évfo-
lyamán.
6. Felvételi vizsga helyett kétszintû érettségi lesz 
2005-tôl az egyetemi, fôiskolai felvétel alapja 
A tanulók megengedett napi maximális terhelése visszaáll az
1996-os szintre.
7. A nyelvvizsga ingyenessé válik, mert az idegen nyelvbôl
letett emeltszintû érettségi az eredménytôl függôen alap-, vagy
középfokú nyelvvizsga megszerzését is jelenti egyben. Aki in-
formatikából akár középszinten, akár emelt szinten jelesre éret-
tségizik, az igény esetén ECDL bizonyítványt is kap (ez nem a
Kt módosítás része).
8. A hétvége, a szünet lehet nagyobb mértékben a pihenésé 
A pedagógiai programban meg kell fogalmazni az otthoni fel-
készüléshez elôírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásá-

nak elveit és korlátait, továbbá az iskolai írásbeli beszámoltatá-
sok formáit, rendjét, korlátait, a tanulók tudása értékelésében
betöltött szerepét és súlyát. 
9. Lehetôvé válik az osztályzattól eltérô értékelés 
A törvénymódosítás minden évfolyamon lehetôvé teszi, hogy
meghatározott körben, a helyi tanterv elôírásai alapján, a tanu-
ló évközi érdemjeggyel történô értékelésétôl, illetve félévi, év
végi, osztályzattal történô minôsítésétôl az iskola eltekintsen,
illetve más értékelési módot alkalmazzon, amely pedagógiai
szempontból elônyösebb a tanuló, illetve a szülô számára.
10. Az elsô három évfolyamon és negyedik elsô 
félévében kötelezô a szöveges értékelés. 
11. A törvény életbe lépteti a hátrányos megkülönböztetés
tilalmát
A közoktatásról szóló törvény új rendelkezései alapján ettôl
kezdve semmissé lehet nyilvánítani minden olyan döntést, in-
tézkedést, amely a gyermekek, tanulók csoportját vagy akár
egyetlen egy gyermeket, tanulót neme, kora, származása, 
családi helyzete vagy bármely más oknál fogva hátrányosan
megkülönbözteti.
12. Nagyobb szülôi részvétel az iskolai döntésekben 
Számos olyan kérdésben, amelyben idáig az iskola egyedül
dönthetett, a jövôben ki kell kérnie az iskolaszék vagy a szülôk
közössége, illetve a diákönkormányzat véleményét.
13. A pedagógusoknak titoktartási kötelezettségük lesz 
a diákok személyes adatait illetôen
14. Rugalmasabbá és hatékonyabbá válik a munkavállalói
foglalkoztatás

Tudás és képesség 2

A közoktatási törvény 2003. évi 
módosításának fontosabb elemei
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Óraszámcsökkentés
a törvény-
módosításban

2003. szeptember 1-tôl
kezdve a gyerekek heti 
kötelezô óraszáma az 5. 
és a 9. évfolyamon kezdve 
heti 2,5 órával csökkent
annak érdekében, hogy
több idejük maradjon 
az egyéni önmegvalós-
ításra, az érdeklôdésnek 
megfelelô tanórán kívüli
tevékenységeken való
részvételre (tömegsport,
színjátszó kör, énekkar,
szakkör…).
Ehhez kapcsolódott 
a 2005-tôl bevezetésre 
kerülô kétszintû érettségi
– az elôzô kormány által
elfogadott 
– követelményeinek 
emelt szinten 25%-os, 
középszinten 10%-os 
csökkentése, illetve az
egyetemi-fôiskolai felvételi
vizsga eltörlése is.

Négy terület

A közoktatási törvényt
alapvetôen négy területen
változtatta meg 2003 júliusi 
döntésével a parlament: 
az Országos Köznevelési
Tanács visszakapta egyet-
értési jogát szakpolitikai
kérdésekben, nagyobb
mozgásterük lesz a 
tanároknak a kerettanter-
vet illetôen, visszaáll 
a tanévkezdés és -
befejezés korábbi rendje,
továbbá visszavonják az
elôzô kormánynak a köte-
lezô óraszám emelésére
vonatkozó döntését, s 
az visszaáll a 2001 
elôtti szintre. 
Az eddigi tantervi 
szabályozó dokumentumok
- nemzeti alaptanterv, 
kerettanterv - érvényben
maradnak, ugyanakkor 
lehetôség nyílik 
a kerettantervektôl való 
eltérésre az iskola és 
a fenntartó döntése 
alapján. 

Három cél

A közoktatási törvény 
módosítására az európai
uniós jogszabályokhoz való
illeszkedés igénye mellett
azért van szükség, hogy
megvalósulhasson a 
három legfontosabb cél:
❖ A gyerekek használható,
korszerû tudást kapjanak,
hogy képessé váljanak
egész életük folyamán új
dolgokat megtanulni.
❖ Megszûnjön a tanulók
sok esetben jelentkezô 
felesleges túlterheltsége.
❖ Növekedjen a társadalmi
egyenlôség, minden 
gyereknek legyen esélye
boldogulni az életben.
Mindezek megvalósításához
a hagyományos, poroszos
oktatási rendszer helyett a
szabad játékkal, mesével,
szocializációval eltöltött
óvodás évek után 
valóságosan gyerekköz-
pontú, a gyerekek
érdekébôl kiinduló 
iskolákra van szükség.
Olyan iskolákra, ahol a
gyerek szeret tanulni, ahol
képességei 
kiteljesedhetnek. 
Olyan közoktatásra, 
amelyik az életben való 
sikerességet alapvetôen
meghatározó érzelmi 
intelligencia fejlesztésére
is megfelelô hangsúlyt 
fektet.

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006
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Az elmúlt évek nemzetközi és hazai méréseinek, kutatása-
inak legfontosabb tapasztalatai rávilágítottak a magyar köz-
oktatás – számos értéke mellett – meglévô problémáira:

Magyarországon a tanulók jelentôs részének nemzetközi
viszonylatban sem megfelelô az olvasás-szövegértési ké-
pessége. A fejlettebb országok rangsorában e területen a
mezôny utolsó harmadába kerültünk besorolásra. A mate-
matikai és a természettudományos ismeretek gyakorlati al-
kalmazásában is gondok vannak.

A közoktatás jelenlegi mûködése nem csökkenti, hanem
újratermeli a társadalmi esélykülönbségeket. Azok közé az
országok közé tartozunk, amelyek közoktatási rendszere a
legtöbbet növeli a gyerekek induló hátrányait. A magyar köz-
oktatás szelektivitása jelentôs mértékû. Közoktatásunk je-
lenleg számos lehetôséget biztosít a hátrányos helyzetû,
köztük a roma tanulók elkülönítésére. Visszaélve a jog által
nyújtott lehetôségekre például a „más fogyatékossá nyilvá-
nítás” a roma tanulók szegregálásának egyik legfontosabb
formájává vált. A hazai roma gyerekek egyötöde az enyhe ér-
telmi fogyatékos tanulókat fogadó iskolákban folytatja a ta-
nulmányait. A hátrányos helyzetû tanulók között nyolcad-
résznyi arányban vannak – többi társukhoz viszonyítva –
azok, akik sikeres nyelvvizsgát tudnak tenni.

A tanulók munkaterheinek vizsgálata kimutatta, hogy je-

Jogi keret a problémák 
megoldásához

lentôs többségük túlterhelt. A középiskolákban többségben
vannak azok a tanulók, akik hetente negyvenöt óránál több
idôt fordítanak az iskolai tanulmányokra, illetve a felkészü-
lésre. A tanulók idejük nagy részét döntôen lexikális jellegû
tananyagok bemagolásával töltik, ahelyett, hogy megfelelô
mennyiségû lexikális ismerettel együtt minél több, az élet-
ben is használható valódi tudást szereznének.

Az elmúlt években a szakiskolába járó tanulók fele félév-
kor megbukott a kilencedik évfolyamon.

A közoktatás rendszerébôl kikerülô fiatalok az Európai
Unióhoz való csatlakozás elôestéjén nem beszélnek idegen
nyelven. Míg az Európai Unió országaiban a felnôttek ötven-
három százaléka tud valamilyen idegen nyelven, addig ná-
lunk a felnôttek kevesebb, mint a húsz százaléka állítja ma-
gáról, hogy elboldogul legalább egy idegen nyelven. A felsô-
oktatásba bekerülô fiatalok mindössze egyharmad része
rendelkezik középfokú nyelvvizsgával és még az államvizsga
idejére is csak kilencven százaléka tesz sikeres nyelvvizsgát.

Az iskolába már nem járók többsége már nem tudja hasz-
nálni az informatikai eszközöket, nem rendelkezik az elmé-
leti tudás gyakorlatban történô hasznosításának képességé-
vel. A javaslat a közoktatás iskolarendszerének megváltoz-
tatása nélkül nyújt jogi megoldást a vázolt problémákhoz.

Részlet a Közoktatási Törvény módosításának indoklásából
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A közoktatási reform alapját jelentô törvény gyermek- és
pedagógusbarát. 

A közoktatási törvény módosítása jó a gyereknek, mert 
kimondja: az iskolákban minden esetben a gyerekek 
mindenek felett álló érdekébôl kell kiindulni. Ezért kell 
a mainál korszerûbb, használható tudást átadni 
az iskolákban. Ezért kell megszüntetni a gyerekek 
felesleges terhelését. Ezért kell visszaszorítani 
a hátrányos helyzetû gyerekeket sújtó árnyékoktatási 
rendszert. Ezért kell az oktatást úgy átalakítani, hogy 
a gyerekek mindig fejlettségi szintjüknek megfelelô 
képzést kapjanak. Ezért kell a nyelvoktatást az iskolák
egyik legfontosabb feladatának tekinteni.

A közoktatási törvény módosítása jó a pedagógusoknak,
mert a jövôben szakmai lelkiismeretüknek jobban 
megfelelô tananyagot taníthatnak. Mert megszûnik 
az iskolarendszerben a mai stresszes versenyfutás 
az idôvel. Mert a törvény valódi értelmiséginek tekinti 
a pedagógusokat, akik szabadon állíthatják össze az iskola
pedagógiai programját.

A közoktatási törvény módosítása jó a szülôknek, mert a
korábbinál jelentôsebb mértékben vehet részt a gyermekét
érintô döntések meghozatalában. Mert a továbbtanuláshoz
a jövôben elegendô lesz annak a tudásnak a megszerzése,
amire a középiskola megtanít, ezért nem kell fizetôs 
különórákat igénybe venni.

A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY
MÓDOSÍTÁSÁNAK 
JELLEMZÔI

A közoktatási törvény 
módosítását olyan tekintélyes
szakmai szervezetek 
támogatták, mint az Orszá-
gos Köznevelési Tanács,
amelynek szakmai kérdé-
sekben meglévô vétójogát
az elôzô kormányzat vette
el, valamint az Országos 
Diákjogi Tanács és a 
Közoktatás-politikai Tanács.
Másrészt az Oktatási 
Minisztérium éppen, hogy
nem a napi pártérdekeket,
hanem a gyerekek érdekeit
tartja a legfontosabbnak.
Ezért kezdett bele az 
oktatás átfogó reformjába.

A KÖZOKTATÁSI 
TÖRVÉNY
MÓDOSÍTÁSÁNAK CÉLJA

A napi pártérdekekbôl 
a szükséges reformok 
elodázása következne. 
Ez azonban a gyerekek 
érdekeinek a figyelmen 
kívül hagyása lenne. 
Oktatáskutatók és pszicho-
lógusok egyetértenek 
abban, hogy a jövô 
generációi csak akkor 
élhetnek teljesebb életet,
ha gyermekközpontú 
iskolákban használható,
korszerû tudást szereznek.
Ez az elindult reform 
lényege. 

Részlet az Oktatási Minisztérium 

2003 május 27-i közleményébôl
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APISA-eredményekbôl a kormányzat késlekedés nélkül
levont egy következtetést, elindított egy folyamatot.
Ennek a folyamatnak a konkrét eredményei már látha-

tóak. Mi a távlata, a perspektívája?
Azt tudjuk, hogy minden ember más. Nemcsak minden gye-

rek, hanem minden osztály és minden tanár is különbözik az
összes többi gyerektôl, osztálytól, tanártól. A tanítás-tanulás,
vagy inkább: a tanulás-tanítás kétpólusú tevékenység, inter-
perszonális viszonyban létrejövô egyszeri, különleges, ha tet-
szik: lélektôl lélekig érô kapcsolat. Uniformisba kényszeríteni
tilos, mert tönkremegy. A színészek tudják: hiába játsszák
ugyanazt a darabot, nincs két egyforma elôadás – pedig a kö-
zönség csak ül és hallgat, legfeljebb tapsol, fütyül, fészkelôdik,
kimegy. A diáknak azonban ennél sokkal többet kell tennie: ô
teljes intellektusával, teljes személyiségével részt vesz ebben a

kétpólusú folyamatban. Tulajdonképpen minden órán, min-
den gyereket másként és talán másra kellene tanítani.

Hogyan lehetséges ez?
A liberálisok az általuk képviselt eszmerendszer egyik köz-

ponti kategóriájaként – a tolerancia, az együttmûködés, a szo-
lidaritás mellett – a szabadságot nevezik meg. A szabadság élet-
vitelszerû megvalósításának azonban feltételei vannak. A libe-
rális irányítású Oktatási Minisztérium egyik legjelentôsebb
eredménye éppen abban áll, hogy nemcsak a jogi kereteket te-
remtette meg ahhoz, hogy érvényesüljön a szabadság az isko-
lában – új nemzeti alaptanterv, új közoktatási törvény, fontos
felszabadító rendelkezések -, hanem a gyakorlati feltételeket is.

Ezeket hosszan lehetne sorolni a tanár-továbbképzési rend-
szer megújításától a bérezés megújításán át a tankönyv-akkred-
itáció rendszerének megújításáig, a legfontosabb azonban talán
egy látszólag nem idetartozó újítás: a Sulinet Digitális Adatbá-
zis létrehozása. Az OM törekvéseinek nyomán minden iskolá-
ban van számítógép, minden iskolában ott az internet, sôt, egy
több évig tartó akció során a pedagógusok otthonra is vásárol-
hattak számítógépet – szinte ingyen. 

Az SDT révén pedig óriási mennyiségû ismeretanyag – és
nemcsak verbálisan megfogalmazott ismeret, hanem videó,
kép, térkép, hangfájl áll rendelkezésre ahhoz, hogy abból a pe-
dagógus önálló tanítási-tanulási terveket építsen. Ezeket az is-
meret-blokkokat ingyenesen letöltheti az internetrôl, és minden
osztály, sôt: akár minden tanuló számára egyéni tanulási:
világfelfedezési utat dolgozhat ki, valahogy úgy, ahogy az edzô
egyéni edzéstervet készít minden sportolónak. Mert minden
ember más, minden embert másképp kell segíteni ahhoz, hogy
megtalálja a saját útját a világban.
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Egészségesebb
büféket

A gyermekek egészségi 
állapotáról szóló hazai és
nemzetközi felmérések 
beszámolnak arról, hogy a
gyermekeket veszélyeztetô
tényezôk között egyre
meghatározóbbá vált az 
elhízás, a rossz testtartás,
a mozgás hiánya. A fogyasz-
tói társadalom üzenetei –
köztük a fogyasztásra 
ösztönzô reklámok – kö-
vetkeztében a gyermekek
táplálkozási szokásai ked-
vezôtlen irányba változtak
az elmúlt években, ezért az
iskolai büfék és a kihelye-
zett étel és ital automaták 
árukínálatát a gyermekek
egészségének védelmében
szabályoztuk. Az oktatási
tárca célja, hogy gyerme-
keink részére a jövôben, 
az iskolákban csak olyan
élelmiszertípusokat, 
élelmiszertermékeket 
lehessen árusítani, amelyek
táplálkozástudományi
szempontból nem kifogá-
solhatóak. Az egészséges
táplálkozásra vonatkozó
törekvésekhez olyan 
szabályozási keretet 

alakítottunk ki, amely 
a gyermekélelmezés 
rendszerén belül az iskolai
büfék kínálatának és 
az iskolai automaták 
mûködtetésének 
szabályozásával együtt 
az egészségesebb kínálat
irányába mozdítja az 
intézmények vezetôit és
fenntartóit. A szabályozás
lényege az iskolákban 
forgalmazható élelmiszerek
kínálatának szabályozása.
A kialakításra kerülô 
választék meghatározásakor
a szülôket, diákokat 
egyetértési, míg az 
iskolaegészségügyi 
szolgálatot véleményezési
jogkörrel ruházzuk fel. 
Ennek szakmai alapjaként
az EüM honlapján is 
megtalálható ajánlásokat
(elérhetô: www.eum.hu)
Népegészségügyi
Program/Alprogramok/
Egészséges táplálkozás és
élelmiszerbiztonság/ 
Ajánlások) figyelembe véve
meghatározhatóak azok 
az áruféleségek, továbbá
azon termékek listája,
amelyek a gyermekek 
iskolai étkeztetésében 
alkalmazhatóak.

Az OM, az ESZCSM és az (ISM, GYISM) ICsSzEM közös 
pályázatokat írt ki a mindennapos egészségvédô 
testmozgás segítésére, valamint az iskolai 
egészségnevelési és drogprevenciós programok 
támogatására. A pályázat igen nagy sikerrel zárult, 
az iskolák feladata volt, hogy az egy év tapasztalatairól 
dolgozatot készítsenek, mely alkalmas arra, hogy azok is
felhasználhassák, akik még nem kísérleteztek 
a mindennapos testedzés bevezetésével. A pályázat 
legsikeresebb pályamûvei megtalálhatók voltak 
a Közoktatási Modernizációs Alapítvány honlapján.
Az iskolai egészségnevelési és drogprevenciós programok
támogatására kiírt pályázatok évente az alapfokú és 
középfokú nevelési-oktatási intézmények 5.-12. évfolyamán
tanulói közül átlagosan 350 iskolában 130-150 ezer
diákot érnek el.
Az egészségfejlesztés holisztikus szemléletének mind 
szélesebb körben való kialakítását szolgálja 
a Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP), 
valamint az iskolai drogügyi koordinátor képzés és hálózat
építés, fenntartás – támogatása.

48. § (1) szerepel: Az iskola pedagógiai programja meghatározza: (3) Az iskola nevelési programjának része-
ként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját. Az iskolai egészségneve-
lési programnak tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggô iskolai feladatokat, beleértve a min-
dennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot is. Az iskolai egészségnevelési program el-
készítéséhez be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét.

TÖRVÉNYI PARAGRAFUS

TÁRCAKÖZI PÁLYÁZATOK
AZ EGÉSZSÉG ÉRDEKÉBEN
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Az Oktatási Minisztérium abban, hogy a gyermekek az
egészségük védelme érdekében a lehetô legmagasabb
színvonalú és az egészségüket óvó szolgáltatásokhoz

juthassanak hozzá mindenütt, különösen a nevelési-oktatási
intézményben. 

Ennek megfelelôen született meg „Az Oktatási Minisztérium
egészségfejlesztési stratégiája 2004-2006 között” tárgyú koncep-
ció. A tárca szoros együttmûködést alakított ki az Egészségügyi
Minisztériummal az iskolai egészségnevelés és egészségfejlesz-
tés terén. Ez a szándék jelent meg a a Közoktatási törvény a
2003. évi módosításában is.  A 48. § (3) bekezdésében elôírtuk,
hogy az iskoláknak kötelezô a 2004/2005. tanévtôl a pedagó-
giai programjukban megfogalmazniuk az egészségneveléssel,
egészségfejlesztéssel és a környezeti neveléssel kapcsolatos fel-
adataikat, el kell készíteniük az iskolai egészségnevelési és kör-
nyezeti nevelési programját, amelybe be kellett vonni az isko-
la-egészségügyi szolgálatot is. Az oktatási tárca az iskoláknak
ehhez a jelentôs szakmai, intézményi fejlesztéseket is elôreve-
títô munkájához külsô szakértôk bevonásával, továbbá az EüM
és a KvVM szakmai támogatásával úgynevezett „Segédletek” ki-
bocsátásával nyújtott segítséget. Ezek eljutottak minden hazai
iskolába, iránymutatást, segítséget adtak az iskoláknak, jelezve
benne azokat a prioritásokat, amelyekre feltétlenül szükség
van, hogy a helyi programot, a helyi viszonyok figyelembevé-
telével alakíthassák 

Az iskolák jelentôs része nem rendelkezik gyakorlattal a kör-
nyezeti nevelés terén, ezért részükre olyan kiadványt készítet-
tünk, mely segíti a helyi program elkészítését. Ezt a közoktatá-
si törvény módosítása írja elô, és 2004 júniusáig kellett elké-
szülnie. Ezeken túlmenôen a Nemzeti alaptanterv és az arra
épülô kerettantervek is központi feladatként fogalmazzák meg
az iskolai egészségneveléssel kapcsolatos feladatokat.

Stratégia a diákok
egészségéért

EGYENES GERINCCEL
Szülôi jelzések, de országos és nemzetközi vizsgálatok
is egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet arra, hogy az
iskolatáska sajnos egyre nehezebbé válik. Mindannyi-
unk közös érdeke, hogy a gyermekek egészségének a
védelme érdekében az iskolák figyelemmel legyenek
az iskolatáska súlyára az egyes évfolyamokon, de akár
indokolt esetben az egyes tanulók esetében is. 
Az általános iskolások körében mind az országos,
mind a megyei iskolaorvosi vizsgálatok magas arány-
ban állapítottak meg mozgásszervi elváltozást, mely-
nek egyik kiváltó oka lehet a túl nehéz iskolatáska. Az
iskolatáska súlyának csökkentésével kapcsolatban
számos lehetôséget megvizsgált a tárca, s a meghozott
intézkedésekkel azt kívánta segíteni, hogy a már
2005/2006-os tanévtôl a kisiskolások számára köny-
nyebbé váljon a napi terhelés. Így módosult a 23/2004.
(VIII. 27.) OM rendelet, amelynek a 10. §, (11) bekezdé-
se szabályozza, hogy az egyes osztályokba beiratkozott
tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban
használni szándékozott tankönyvek össztömegérôl. 
Az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti óra-
rendjét a 2006/2007 tanévtôl kezdve úgy kell kialakíta-
ni, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek
tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. A
szülôi szervezet az 1-4. évfolyamokra beiratkozott ta-
nulók heti órarendjének összeállításánál – a tanköny-
vek dekagrammban kifejezett tömegére tekintettel –
egyetértési joggal rendelkezik.
A szülôi szervezetek – a tankönyvek dekagrammban
kifejezett tömegére tekintettel – vélemény-nyilvánítási
joggal rendelkeznek a tankönyvrendelés elkészítésé-
nél a 6/2005 OM rendelet értelmében. 
A jövôben – a tankönyvvé nyilvánítási eljárás során –
technológiai (könyvészeti) szempontból is vizsgálni
kell, hogy megfelelô-e a könyvtest méretezése, terje-
delme, tömege, súlya, valamint a felhasznált papír és
más anyagok minôsége, továbbá hogy a könyv tartós-
sága valóban súlycsökkentés irányába hasson. Errôl a
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet rendelkezik.
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Problémák Intézkedések

A gyerekek közül sokan
nem tanulnak meg 
kellôképpen írni-olvasni,
számolni.

Az iskolába lépô gyerekek
között szociokulturális hát-
tere között nagy a különb-
ség, az érési ütemük 
rendkívül különbözô, az
egységes osztályozás 
ezért igazságtalan és
pedagógiailag káros, 
mert nem motiválja a
gyerekeket a tanulásra,
hanem kudarcélményeiket 
elmélyíti.
A roma gyerekeket az isko-
larendszerben gyakran
szegregálják, a roma több-
ségû osztályok gyakran az
átlagnál rosszabb
körülmények között
mûködnek.
A különbözô érdeklôdésû,
tehetségû, különbözô
képességekkel és 
motivációkkal rendelkezô
gyerekeket egyfajta 
tanterv szerint kellett
oktatni és nevelni.

A felmérések szerint a 
tanulók iskolában szerzett
nyelvtudása gyenge, a 
sikeres nyelvvizsgához
magánórákra van szükség
s ez társadalmi 
szegregációhoz vezet.

A buktatás tilalma miatt 
az alsótagozatos 
kisdiákoknak hosszabb 
idô áll rendelkezésükre 
az alapismeretek
elsajátítására.
Alsótagozaton a szöveges
értékelés bevezetésével a
tanulókat nem egymáshoz,
hanem önmagukhoz 
viszonyítják, 
személyiségfejlesztô 
módszereket alkalmaznak.
Mindez lehetôvé teszi 
az eredményesebb
felzárkózást.

Életbe lépett a diszkriminá-
ció törvényi tilalma. Az OM
által kidolgozott és beindí-
tott integrációs program
érdemben változtatja meg
az évtizedek során kialakult
helyzetet.
A törvénymódosítás nem
helyezte hatályon kívül a
Fidesz által kidolgoztatott
kerettantervet, hanem
választhatóvá tette. Az
iskolák a NAT alapján 
saját programot 
dolgozhatnak ki, vagy fel-
használhatják az OM által
elkészíttetett programokat.
A törvénymódosítás
lehetôvé tette a nyelvi
elôkészítô évfolyamok
indítását, életbe lépett 
a Világ-Nyelv Program.
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Tudás és képesség 2

Problémák Intézkedések Problémák Intézkedések

A diákok túlterheltek.

A hagyományos 
iskolaszerkezetben és 
a hagyományos tantervek
nyomvonalán haladva 
a gyerekeknek mindent
kétszer kellett 
megtanulniuk.
Csak az iskolában tanultak
segítségével sok diák nem
tudja megoldani még az
olyan egyszerû feladatokat
sem, mint amilyen egy
beadvány megfogalmazása
vagy a vasúti menetrend
értelmezése.
A közoktatás-irányítás
demokratizmusa csorbát
szenvedett a Fidesz-
kormány idején azáltal,
hogy az Országos
Köznevelési Tanács 
önként korlátozta jogkörét
és kompetenciáját.
A szöveges értékelés 
jelentôs többletfeladatot
okozott a tanároknak, 
mert a naplóba, az
ellenôrzôbe, a törzslapra
illetve a bizonyítványba is
be kellett írni tanulónként
ugyanazt hat-tíz soros
szöveget.

A gyerekek gyakran
nehezen tudták értelmezni
a tankönyveket, amelyek
tudományoskodó stílusban,
lexikális adatokkal 
túlzsúfoltan, nehézkes
szövegezésben, nem 
a fejlôdéslélektani és
pedagógiai szempontok
figyelembevételével 
tartalmazták a tananyagot.
A nemzetközi felmérések
szerint is a magyar diákok
eredményesnek 
bizonyulnak a tananyag
elsajátításában, viszont
alulmaradnak az életben
való boldoguláshoz 
szükséges képességek 
tekintetében.
A fiatalokat fenyegetô
különbözô, mentálhigiénés
jellegû veszélyek – 
például a drogprobléma -
kezelését megnehezítette,
hogy a problémákkal 
küzdô tinédzserek 
gyakran bizalmatlanok
voltak a pedagógusokkal
szemben, mert attól 
tartottak, a tanáraik –
esetleg éppen a segítés
szándékával, 
de lehetetlen helyzetbe
hozzák ôket.

Az OM új tankönyv-
akkreditációs rendszert
vezetett be.

Az új NAT és a szintén
újonnan bevezetett 
kétszintû érettségi
követelményrendszere 
az eddigieknél lényegesen
nagyobb figyelmet fordít 
a kompetenciák
kialakítására.

A közoktatási törvény
módosítása pedagógiailag
indokolt korlátok között
életbe léptette a 
pedagógusok titoktartási
kötelezettségét. 
Ez – hasonlóan a lelkészek,
vagy a rendôrök, vagy 
az orvosok hasonló
kötelezettségéhez, 
a problémák 
kezeléséhez
nélkülözhetetlen bizalmi
viszony kiépülését 
szolgálja.

A közoktatási törvény
módosítása csökkentette 
a heti óraszámokat.
A Nemzeti Alaptanterv
módosított változata
lehetôvé teszi a tanulók
személyiségéhez igazodó
tananyagszerkesztést,
tananyag-felépítést.

Az új NAT a képesség-
fejlesztésre, a kreativitás
kibontakoztatására, 
a problémamegoldásra
helyezi a hangsúlyt a
lexikális ismeretek túlzott
sulykolása helyett.

A közoktatási törvény
módosítása helyreállította
az OKNT vétójogát.

Az Oktatási Minisztérium
kidolgoztatott egy, 
a szöveges értékelést
segítô szoftvert, amelyet
térítésmentesen 
eljuttatott az iskolákba.


