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NEVELÉSI SZÍNTEREK II. (Intézményes nevelés)  
 
1. Iskolai nevelés  
 
A formális nevelés legfontosabb szervezete az iskola. Az a keret, amelyben ma a tanítás és 
tanulás rendszerint folyik Európában alakult ki, nagyjából a reformáció korában. Itt vált 
tömegméretűvé a XIX. Század folyamán, és innen terjedt el a Föld minden pontjára. 
 

1.1. Iskolai nevelés és oktatás 
/Zrinszky László (2002): Neveléselmélet 
Műszaki Kiadó, Budapest, 155.o.-165.o./ 

 
Arisztotelész Politika című dialógusában olvashatók a következők: „Azt is meg kell 

vizsgálnunk, hogy mi is hát a nevelés, és hogyan kell nevelni. Napjainkban ugyanis igen 
vitatottak ezek a feladatok. Mert nem mindenki ért egyet abban, hogy mit kell az ifjúságnak 
tanulnia az erkölcs és a tökéletes élet szempontjából, de még az sincs tisztázva, vajon az 
értelem vagy a lélek kifejlesztésére kell-e inkább irányítani a nevelést.  A szokásos nevelési 
rendszer nagyon zavaros, és nem világos, hogy vajon azt kell-e elsajátítani, ami az életre 
hasznos, vagy pedig, ami az eredményt fejleszti, vagy éppen valami különleges dolgot, mert 
mindezen szempontoknak vannak szószólói.” (Arisztotelész 1969, 358) 

A vita mintegy két és fél ezer éve tart. Amióta azonban a hasznos tudás kifejlesztése 
kétségbevonhatatlan szükségessé vált, és az intézményes nevelés mind magasabb 
fokozataiban a lakosság mind szélesebb körei részesülnek, az alternatívák helyébe egyre 
inkább az összekapcsolás kísérletei kerültek. A kultúra tartalmának roppant méretű 
kiterjeszkedése és az emberrel szemben támasztott igények mélyreható differenciáltsága 
következtében mindmáig megmaradt a szembeállítás is az irányzatok elszánt vitájaként. 
Legtöbbjükben felfedezhető az arisztotelészi dilemma újraképződése: vagy oktat a pedagógus, 
s ezzel azt adja, ami az értelemnek kell, vagy nevel, s ily módon arról gondoskodik, amire a 
léleknek van szüksége. De az egyesítő törekvések egy része is fölöttébb egyszerű megoldást 
keres. A legegyszerűbb megoldás logikája az összeadásé. Külön oktatunk és külön nevelünk, 
egyszer „tudást” adunk (aminek mellékhatásaként az értelmi erőket is kiképezzük, esetleg az 
erkölcsi belátásokat is alakítjuk), máskor a személyiséget fejlesztjük. Ennek az elképzelésnek 
finomított formája – mely az oktatás részmozzanataihoz csatol valamely speciális nevelő 
hatást – a szükséges tudáshoz mintegy hozzáadagolja a nevelő célzatú tudást. Így a legjobb 
esetben minden téma szerepet kap az általános vagy szakműveltség kiépítésében, és van 
valamilyen pedagógiailag értékesíthető „tanulsága”. 

Egy másik egyesítő próbálkozás úgy akarja megszüntetni a nem kívánt dualizmust, 
hogy vagy az oktatásban oldja fel a nevelést (ez a gyakoribb), vagy fordítva (ami csak elvétve 
fordul elő, s inkább csak a nevelői túlbuzgalom különös és akaratlan következményeként). 
Pregnánsan jellemezte az „elég tanítani” álláspontját még az első világháború idején Vadász 
Elemér: „Minden tanítás szükségképpen nevelés is. A kettő szorosan együtt jár még akkor is, 
ha erre külön nem törekszünk. Amint valamely ismeret befogadására a hallgatóság figyelmét 
felhívom, érdeklődését felkeltem, ezzel már nevelem is őket. Ebben az esetben nevelve 
tanítok”. De mire nevelek? Csupán érdeklődésre? Ezt az idézett cikk sem tartja elegendőnek. 
Ezért – Herbart „nevelő oktatás” elméletének szellemében – felvesz egy magasabb fokozatot 
is: „Ha az átadott ismereteket bizonyos célok szolgálatára csoportosítjuk, s ezzel a hallgatóság 
ténykedését, viselkedését megszabott irányba tereljük, akkor tanítva nevelünk. A kettő között 
csak árnyalatkülönbségek vannak, de a tanítva nevelés kétségtelenül magasabb rendű 
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tevékenység.” (Vadász E. 1916) Ebben a megfogalmazásban csak hallgatólagos 
előfeltevésként van jelen az akkori uralkodó pedagógiai felfogás intellektualista illúziója, ti. 
hogy a nevelés lényegében egyenlő a „tanítva neveléssel”, a magatartás befolyásolását célul 
tűző ismeretátadással. S vajon mely ismereteké? A magatartási elvek és szabályok 
megtanítása adhat etikai tudást (önmagában leginkább verbálist), de személyiségfejlesztő 
szerepe kétséges. Nélkülözi az elfogadásra s még inkább a megfelelő alkalmazásokra, a gátló 
vagy éppen ellentétes késztetésekkel való szembeszállásra vonatkozó – mindig csak 
viszonylagos erejű – biztosítékot. Más tanítások pedig még kérdésesebb és a legkevésbé 
nyomon követhető módon befolyásolják a tanulók életvilágát és cselekvéseit. 

Prohászka Lajos oktatáselméleti fő művében egyaránt bírálta az oktatás és a nevelés 
merev elválasztását (mely szerint a nevelés az erkölcsi érzület, akarat és ízlés fejlesztésére, az 
oktatás az intellektuális képességek képzésére irányul) és a nevelő oktatás – rejtetten máig élő 
– elméletét. Az utóbbi ellen két alapvető kifogást emelt. 

• Olyan pszichológiai előfeltevésből indul ki, mely a lelket szétdarabolja értelmi, 
erkölcsi, akarati stb. részekre, s ha egységes célt tűz is a nevelés elé, „az értelmi 
képzést alárendeli az erkölcsinek, ezt az utóbbit viszont mégis intellektualizálja”. 

• A nevelő oktatás fogalmából következik, hogy létezik „nem nevelő oktatás” is. Ez 
pedig azt a túlhaladott nézetet élteti, hogy csak a humán tárgyú oktatástól várható 
szellemi gyarapodás, a szakoktatás viszont „nem teszi jobbá az embert, vagy 
legalábbis nem ez a célja”. 

Prohászka végül is nem teljesen vetette el a nevelő oktatás fogalmát, csupán arra intett, hogy 
ne fogjuk fel intellektualisztikusan, az értelmi képzéstől remélve általános lelki hatásokat, s ne 
rekesszük ki belőle a szakoktatást sem. A maga részéről amellett foglalt állást, hogy „nevelés 
és oktatás – csupán két oldalát jelenti ugyanannak az életalakító tevékenységnek. Mindkettő 
tudatos és tervszerű ráhatás, és ami közöttük a különbséget teszi, az tisztán e ráhatás 
tudatosságának és tervszerűségének mértéke”. (Prohászka L. 1937, 25-40.) Közelít ez a nézet 
ahhoz a felfogáshoz, hogy itt elsősorban a „módszertani irányultságról” van szó, annak az 
alapvető kérdésnek a megválaszolásáról, hogy milyen módon járulhat hozzá ez a lényegileg 
egységes, csupán fogalmilag elkülöníthető tevékenység az ember fejlesztéséhez. 
Meghaladva e gyakran skolasztikus szóvitába fulladó, noha nem lényegtelen 
fogalomtisztázást, föltehetjük azt a jóval fontosabb kérdést is, hogy mi az oka annak a 
kétségtelen ténynek, hogy miközben minden korszak nevelése óriási erőfeszítéseket tesz az 
eszményeihez közelítő emberi minőség elérésére, az csak rendkívül korlátozott mértékben 
valósul meg. Maga a nevelés is előidézője ennek, vagy kizárólag mélyebb – társadalmi, 
antropológiai és hasonló – síkokon kereshetjük a magyarázatot? 

W. S. Mollo elemzései a szándékok és a megvalósulás közti ellentétet a pedagógia 
„lappangó modelljeivel” magyarázza. E modellek elsősorban a tanító és a tanuló viszonyára 
vonatkoznak, és konzervatív jellegüket az a törekvés magyarázza, hogy a tanító egy más 
struktúrájú társadalomban kialakult hagyományos szerepét és tekintélyét a megváltozott és 
gyorsan változó modern életviszonyok között is meg tudja őrizni. A pedagógiai rendszer 
minden megújítása – melyet az élet új dinamizmusa kényszerít ki – a tanítómodell 
megváltozásával, a pedagógus korábbi szerepének megkérdőjelezésével jár együtt. Így válik 
az a szakadék is, amely oktatás és nevelés közt fennáll, egy idejétmúlt, de még védelmezett 
rendszer részévé (W. S. Mollo, 1970). 
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1.2. Elsődlegességi viták 
R. S. Peters szerint az oktatás és a nevelés elsődlegessége körül folyó viták legmélyén 

a pedagógiai tevékenység kétféle módszertani koncepciója, kétféle pedagógiai beállítottság 
húzódik meg. Az oktatási módszerek hívei szerint az értelem is, a jellem is ismeretnyújtással 
és az ismeretek feldolgoztatásával fejleszthető megfelelően. Velük szemben azok állnak, akik 
a képzési módszereket részesítik előnyben (a szokást, gyakoroltatást, példaállítást stb.). 
Természetesen itt is csak az uralkodó tendenciák szembenállásáról van szó. Egyes módszerek 
mindkét esetben helyet követelnek maguknak: az ismeretközpontúság sem nélkülözheti a 
gyakoroltatást, miként a „képzési” módszeregyüttesből sem hiányozhat az 
ismeretfeldolgozáson alapuló tudatosítás. 

A hatvanas-hetvenes években a magyarországi pedagógiai szakirodalom sokat bírálta 
az „oktatásközpontúságot”, melynek elméleti védelmezői nemigen akadtak, a gyakorlatban 
azonban mind a mai napig megtalálhatók jellemző vonásai. A vele – gyakran túlélezetten – 
szembeállított „nevelésközpontúság” teoretikusai azt állították, hogy az oktatás 
dominanciájára épülő iskolapedagógia úgy közelíti meg a gyermeket, mint objektumot, 
melyet programozni kell, szabályozni a világhoz és önmagához való viszonyát. a nevelés 
„elsőbbségének” hívei viszont minden egyes gyermekhez, mint „nem ismétlődő 
individuumhoz”, mint szubjektumhoz kívántak közeledni. Azt hangoztatták, hogy az értelmet 
foglalkoztató oktatás végtermékei is csupán intellektuális jellegűek, érintetlenül hagyják a 
személyiség többi szféráját. Ezzel szemben a szubjektumot és kapcsolatait alakító nevelés 
intenzíven hat az érzelmi világra is, és „végtermékei” eszmények, személyiségvonások, 
magatartási szokások. Az egyoldalú intellektualizmussal való szakításnak ebben a 
programjában a nevelés nem szükségképpen szakad két különálló folyamatra. Mindamellett 
joggal jegyezte meg ekkortájt Mihály Ottó: „A valóságos nevelési tevékenységet, nevelődési, 
személyiségfejlődési folyamatot kettészakító nevelés-oktatás fogalompár nemcsak eltorzítja 
kutatási kérdésfeltevéseinket, hanem szinte lehetetlenné teszi, hogy neveléselméletünk 
asszimilálja más tudományok eredményeit, mivel ezek értelmezhetetlenek az ’oktatás-
nevelés’ kettős fogalmi struktúrájában. (Paradox módon, de ez a megoldatlan elméleti 
probléma jelenik meg az ún. ’oktató iskola’ és ’nevelő iskola’ ma divatos szembeállításában 
is.)” (Mihály O. 1981 In: Nagy S. 1981) 

A pedagógiai folyamatban a gyermek egyszerre van jelen objektumként és 
szubjektumként. Objektum: amennyiben külső tényezők (a nevelő, az általa közvetített 
kultúra, a gyermek- és ifjúsági szervezet stb.) a maguk sajátosságai – részben szándékai és 
tervei – szerint hatnak rá. Szubjektum: amennyiben e hatásokra mindig individualitásának 
megfelelő aktivitással, vagyis „saját mértéke szerint” reagál. A személyiség minden változása 
a külső és a saját aktivitás együtthatásában megy végbe. Az a fajta tanulási aktivitás, melyet 
az oktatás hív ki, éppúgy objektív és szubjektív, általános és individuális, mint bármely más 
aktivitás. Az újabb didaktikai szakirodalom éppen ezért él oly szívesen a „tanítás-tanulás” 
teljesebb fogalmával, és törekszik a tanulás egyénenként változó sajátosságainak 
figyelembevételére, „individualizációra”. Nem változtat-e valamit a világról való minden új 
ismeretünk a világhoz való viszonyunkon, tehát érzelmeinken is? Továbbá a nevelés 
megkerülheti-e az értelmet? Nem fűz-e a legmechanikusabb szoktatáshoz is valami 
célképzetet, nem racionalizálja-e valamiképp minden akcióját még a valódi összefüggések 
megértését lehetővé tevő életkor előtt is? 

Ha figyelmünket a „sajátlagos” nevelésre fordítjuk, az oktatástól való meghatározó 
különbséget nézetünk szerint nem az objektív vagy szubjektív megközelítés eltérésében és 
nem a hatás végeredményében ragadhatjuk meg, hanem a személyiséget érő hatás módjában. 
A nevelés közvetlen hatásmódjaival arra törekszik, hogy miközben aktuálisan szabályozza a 
magatartást, maradandó hatással legyen a belső szabályozórendszerre is, közvetett 
hatásmódjaival pedig főképp az életviszonyokat alakítja, úgy, hogy a világról (beleértve a 
megismerés alanyát is) való tudásunkat változtatja meg (bővíti, helyesbíti vagy csupán 
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kétséget támaszt vele szemben). A konstruktivista tanuláselmélet az utóbbi esetet, mint a 
meglévő tudati konstrukció szándékos megzavarását, „perturbációját” tartja számon. 

Ez a hipotetikus és a lényegre egyszerűsítő formula feltételezi az oktatási és nevelési 
távolabbi célok, valamint a „végtermékek” azonosságát. Tehát az oktatásnak nincs és nem 
lehet más végső célja és eredménye, mint a nevelésnek. Azt sem engedi meg ez a hipotézis, 
hogy az oktatást és a nevelést két, egymástól függetlenül végbemenő folyamatként gondoljuk 
el. „Az életviszonyok nevelő célú alakítása” magába foglalja a tudás forrásainak alakítását is. 
A tudás gyarapítása – különösen, mint fő tevékenység – sajátos életformával jár együtt, 
melyben a tanulók (még ha sok más szempont keresztezi is ezt) lényegében pedagógiailag 
formált környezetbe kerülnek. Mégis nyitva hagyja a fenti koncepció az oktatás és a nevelés 
közti viszonylagos különbségtevés útját azzal, hogy rámutat a hatásmód eltérő voltára. 
Magától értetődően ez a különbség kiterjed a relatív eredményekre is: az oktatás relatív 
eredménye a „tudás” (elméleti és gyakorlati ismeret, az elsajátító és feldolgozó apparátusnak 
az életkorhoz mért fejlettsége, az ismeretek megfelelő alkalmazása), a nevelés relatív 
eredménye pedig bizonyos környezeti minták átvétele, az iskolai csoportok értékeinek és 
normáinak elfogadása, a közösségi aktivitás kifejlődése. Az így felfogott oktatás és nevelés, 
mint mondtuk, áthatja egymást. Az oktatás nevelő hatásán elsősorban épp ezt értjük, hogy 
miközben tudást ad, egyszersmind viselkedési mintákkal szolgál, értékeket és normákat 
közvetít, bizonyos magatartásra késztet és így tovább. 

A didaktika oldaláról elemezve az iskolai célképzés folyamatait, Kotschy Beáta kitért 
a nevelési és oktatási cél viszonyára is. Általános oktatási célként a következőket fogalmazta 
meg: „Az oktatás céljai a tanulók személyiségfejlődésében bekövetkezett tervezett változások, 
amelyek a tanítási-tanulási folyamat eredményeként valósulnak meg a korszerű 
műveltségfelfogást reprezentáló művelődési anyag feldolgozása során.” (In: Falus I. 1998, 
161.) A szerző a szabatos definíció minden egyes állítását külön-külön kibontotta, és 
szembeállította más nézetekkel. Szempontunkból elsősorban az a mozzanat érdemel 
figyelmet, hogy az oktatási és a nevelési cél teljesen egybeesik. Az elmúlt évtizedekre 
jellemző szétválasztást (amely markánsan fejeződött ki az országos irányító dokumentumként 
kibocsátott külön Nevelési terv és Tanterv kettősségében) Kotschy Beáta ideológiai okokkal – 
az akkori politikai hatalomnak a szülők és a pedagógusok iránti bizalmatlanságával – 
magyarázta. Csakhogy azok a szülők, akik nem fogadták el a családi nevelést is befolyásolni 
kívánó központi akarat sugallatait – hiszen többről nem lehetett szó -, a családi otthon falai 
között a maguk elveit maradéktalanul tudták érvényesíteni. És azok a pedagógusok, akik 
bármilyen okból nem vállalták a nevelési célokban megfogalmazott hivatalos elvárásokat, 
könnyen találhattak kibúvót. Az oktatás és a nevelés viszonylagos különbsége mindenkor 
lehetővé tette a pedagógiai folyamat kettős funkciójának valóságos szétszakítását, módot adva 
ezzel arra, hogy a potenciálisan nevelő tartalmú ismereteket is „pozitivista” módszerrel 
oktassák. 

A „pozitivista” oktatás azóta is kísért, valahányszor bizonytalanságban érzi magát a 
pedagógus. Ez esetben a tanuló előtt úgy mutatják be az ismereteket, mintha azokért sohasem 
kellett volna senkinek megküzdenie. Mindent lezárt formában kap a tanuló, mintha nem 
maradt volna több rejtély, és megszűntek volna a megoldatlan kérdések. Kizárólag tényeket 
kell megismerni – és minden tény egyforma értékű. Az értékelő mozzanatokat mellőzni kell. 
Ezért azután az ismeretnek nincs is formáló vagy nevelő hatása. 
Meg kell tehát vizsgálnunk, hogy milyen feltételekkel válik nevelővé az oktatás! 
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1.3. Az oktatás hatásának tartalmi feltételei 
Hermann Giesecke a tanulás felől közelítve (1969) a nevelésnek azt a kritériumát 

hangsúlyozza, hogy tervszerűnek kell lennie. „A  gyermekek és fiatalok nem minden tanulása 
nevelés, hanem csak azok, melyeket tervszerűen ebből a célból szerveztek… Minden egyéb 
’funkcionális tanulás’, s a tanulási hatások nagy része a családban funkcionális…”  

Az első feltétel a tananyag megfelelő kiválasztása. Egyesek úgy gondolják, hogy a 
századokon át folyó vita a materiális és a formális képzés hívei között napjainkban a formális 
elv javára dőlt el, hiszen az „ismeretrobbanás”, az iskolában szerzett tudás elavulási idejének 
nagymértékű csökkenése lehetetlenné teszi mindannak a megtanítását, amire a tanulónak élete 
folyamán valóban szüksége lesz. Ezért szinte közömbössé vált a „mit tanítsunk” kérdése, a 
lényeg csak az, hogy a tanulók elsajátítsák az információk megszerzésének és 
feldolgozásának technikáját, kifejlődjön bennük a logikus és kreatív gondolkodás képessége. 
Így elboldogulnak majd az életben. 

Valójában a két irányzat vitája az alternatíva hamisságának a kimutatásával zárult le. 
Sem az egyoldalú racionalizmus, mely a tárgy konkrét sajátosságaitól eltekintő, illetve azokat 
egyedül a gondolkozás iskolázása szempontjából mérlegelő formális képzési elvet táplálta, 
sem az egyoldalú empirizmus – a materiális elv filozófiai bázisa – nem megfelelő kiindulás az 
oktatás tárgyának meghatározásához. A tartalmában sem hasznos ismeretből, az élettől idegen 
ismeretből hiányzik a belső motivációs erő, az oktató mindig rákényszerül merőben 
külsődleges és csupán aktuálisan ható ösztönzők bevezetésére. Bármilyen változékony is mai 
kultúránk, meg lehet határozni azokat az alapokat, amelyek nagy valószínűséggel közösek a 
ma és a holnap kultúrájában, vagy amelyek megfelelnek az előre látható változásoknak. Ez az 
anyag is sokszorosan meghaladja az iskolában 10-12 év alatt elsajátítható ismeretek 
mennyiségét. Ezért a curriculumtervezők világszerte igyekeznek pontosan megjelölni a 
kiválogatás további szempontjait. 

A mai magyarországi (immár több lépcsős) tananyagtervezés rendszere elvileg 
túljutott azon a célzatos intellektualista egyoldalúságon, mely kategorikusan azt állította, hogy 
az iskolában (az ún. „készségtárgyaktól” eltekintve) a tudományok alapjait kell tanítani. Ez a 
hangsúlyos követelés azon kívül, hogy háttérbe kívánta szorítani, vagy éppenséggel 
kirekeszteni a kultúra egyéb tartományait, didaktikailag is félrevezető volt, mert azt sugallta, 
hogy egy-egy tantárgy és egy-egy tudomány között szükségszerű megfelelés van. (Ennek 
szélsőséges esete az elméletileg annyiszor elítélt, mégis mindig újjáéledő elképzelés a 
tantárgyról, mint miniatürizált, zsugorított tudományról). Azt persze mondhatjuk – a 
hagyományos szemléletből kiindulva, – hogy „komplex”, „integrált” stb. tantárgyakat 
tervezünk, de ahogyan a valóságos szükségletek nyomására nő az ilyen tantárgyak száma, és 
ahogyan egyidejűleg maguk a tudományok is sorra kilépnek régi kereteik közül, egymásba 
fonódnak és újrarendeződnek, egyre bonyolultabbá és feleslegesebbé válik egy-egy 
tantárgynak egy-egy tudományhoz való hozzárendelése. Célszerűbb a tantárgyi rendszert úgy 
alakítani, hogy az iskolai tananyagokba az egyes kiválasztott tudományok rendszeresen 
újraválogatható elemei olyan mértékben és olyan módon épüljenek be, ahogyan azt a 
személyiségfejlődés céljai és lehetőségei, a gazdasági és társadalmi igények szükségessé 
teszik. Ehhez pedig a szélesen értelmezett kultúra egészéből kell meríteni. A tudomány ezzel 
nem veszíti el jelentőségét az oktatásban (és az oktatás sem veszíti el tudományosságát), 
megmarad elsőrendű forrásnak, és segít mindannak a feldolgozásában is, ami a tananyagban 
nem szigorúan vett tudomány, hanem művészet, gyakorlat-köznapi ismeret vagy egyéb. 
(Némiképpen más a helyzet a felsőoktatásban, ahol a tanulmányok anyaga és struktúrája 
általában csekély pedagógiai transzformációval követi a tudományokét.) Ha nemcsak a 
tudományokból „származik le”, amit az iskola tanít, nem áll elő az a látszat, hogy egyrészt 
bevezetést kell adni a tudományok alapjaiba, másrészt nevelni kell, felkutatva, milyen nevelői 
potenciák rejlenek a tananyagban. 
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1.4. A tanítás-tanulás módjában rejlő feltételek 

Az oktatás nevelő hatásának második feltétele a széles értelemben vett módszerben 
rejlik. Ebből a nagyon összetett problémakörből kiemelkedik az annyit hangoztatott, de oly 
nehezen érvényesülő kívánalom, hogy az elméletigényesebb tárgyakban a közlések túlsúlyát 
fel kellene váltania a problémákra és ezek megvitatására koncentráló metodikának, a 
gyakorlatigényesebb tárgyakban pedig nagyobb teret kellene adni a gyakorlati fantáziának és 
kreativitásnak az elméletieskedés és mechanikus „begyakorlás” rovására. És ami mindkét 
tantárgycsoport esetében egyaránt lényeges: a tartalmi motiválás nagyobb szerephez juttatása 
a morális és „jogi” motiváció megfontolt fenntartásával. 

A pedagógiai pszichológia és a didaktika régóta hangsúlyozza, hogy motiválni kell az 
ismeretek és jártasságok, készségek megszerzésének, valamint elméleti és gyakorlati 
alkalmazásuknak a folyamatait. A pedagógiai motivációkutatás jelentős hazai képviselője, 
Réthy Endréné, mint célt és eszközt jelölte meg az egyénben lévő motivációk építését, 
fejlesztését „annak érdekében, hogy a gyermekben olyan tartós hatások keletkezzenek, mint a 
permanens tanulás igénye, a problémák megközelítésének és megoldásának szükséglete, az 
erőfeszítés képessége.” (Réthy E.-né 1998, 73). A tanítás nevelő hatásáról szólva, emeljük ki 
a gondolkodást élesítő és élménnyé formáló problémaorientált oktatást, melynek fő 
mozzanatai is többől állnak, mint különféle problémák egyszerű „fölvetéséből”. A 
problémahelyzetek megteremtése, a problémakezelési folyamat – hol inkább terelő, segítő 
beavatkozásokat, hol inkább visszahúzódást igénylő – „dramaturgiájának” a kiépítése és a 
megoldások, megoldási kísérletek rendszeres értékelése is természetes része ennek a 
stratégiának. 

Az az oktatás, amelyben dominál a tanulók fejlettségéhez mért problémák megoldása, 
több lényeges szempontból fejlesztőbb hatású, mint a kész megoldások tanítása. A 
problémahelyzet szellemi feszültséget teremt, és gondolkodásra, jelenlegi tudásunk 
kiegészítésére vagy korrekciójára késztet, annak eldöntésére, hogy milyen úton, milyen 
eszközök segítségével juthatunk el a megoldáshoz, miképp oldhatjuk fel a belső feszültséget. 
A problémaorientált oktatás nem egyetlen oktatási módszert, hanem egy módszertani elvet 
jelöl. Nemcsak a „feladatokban” lehet probléma, a tanár előadása vagy egy kísérlet tanári 
bemutatása is exponálhat egy kérdést. De még ebben a széles értelemben sem tekinthetjük a 
problémamegoldó gondolkodásra építő oktatást a korszerűség kizárólagos képviselőjének. 
Mindig az adekvát módszerek vezetnek célhoz. Mégis, a nevelő hatás fokozásáról szólva ezt 
az irányt több okból is ki kell emelnünk. Különösképp a cselekvéssel összekapcsolódó 
problémamegoldás fokozza az aktivitást, alaposságra, kitartásra, önállóságra, a  problémák 
felkutatására szoktat, fogékonnyá tesz az új iránt, sikerélményekkel ajándékoz meg, melyek 
kiegyensúlyozottságot biztosítanak, és motiválják a további tanulást. Az a nevelői magatartás 
pedig, melyet a problémafelvető oktatás megkíván és segít kialakítani, fontos mozzanat az 
oktatás és nevelés dualisztikus szembeállításának a felszámolásában. 

Az egyes műveltségi körök különböző nevelő hatásokat kínálnak. Az iskolai gyakorlat 
– korábbi rossz beidegződések nyomán is – hajlamos a sematizálásra: egyrészt minden 
tárgyban és minden tantervi egységben csaknem azonos nevelési feladatokat ír elő magának, 
másrészt a nevelő hatást de facto a módszertől független változóként kezeli. Egész nevelésünk 
túlságosan csak a nyílt, kifejezetten tartalmak átszármaztatására rendelkezett be, és még ma 
sem veszi eléggé tekintetbe az iskola teljes életfolyamatában rejlő és észrevétlenül közvetített 
hatásokat, a „rejtett tanterv” mechanizmusát. Így újabb rossz kettősséghez jutunk az iskolán 
belül: az oktatás nevelő céljainak megvalósításával egyidejűleg olyan implikált értékelések is 
felszínre kerülnek, melyek – talán nem is ritkán – ellentétbe juthatnak a szándékolt nevelő 
hatásokkal, és kiolthatják őket. 
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2. Az iskolák belső világa 
  /Golnhofer Erzsébet–Szekszárdi Júlia: Az iskolák belső világa 
  In: Halász G. – Lannert J. (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról OKI, Bp. 2003. 239-271.o./ 
 
Az iskolák belső életének komplex világa nehezen körülírható. A plurális és decentralizált 
magyar oktatási rendszerben az elmúlt évtizedben különböző szempontok (fenntartók, 
pedagógiai koncepciók, társadalmi, pénzügyi háttér stb.) mentén differenciálódtak az iskolák, 
ezért nehéz általában írni az iskolák belső világáról. Maga az iskola intézménye felfogható 
egyrészt a közoktatási rendszer részeként funkcionáló szervezeti egységként, másrészt egy 
olyan sajátos társas erőtérként, amely az egyes diákok életútját alapvetően befolyásolhatja. 
Ezért törekszünk a többfajta megközelítés egyidejű érvényesítésére. A fejezet – többek közt – 
azokról a főbb tendenciákról szól, amelyek a pedagógusok és szülők, az iskolavezetés, a 
tantestület, a pedagógusok és a diákok kapcsolatrendszerének alakulásában érzékelhetők. 
Kitér a szülők, a diákok és a pedagógusok jogainak érvényesülésével kapcsolatos időszerű 
kérdésekre, a tanulók iskolai és azon kívüli szocializációjával kapcsolatos nevelési gondokra, 
valamint az ezeket kezelni kívánó pedagógiai kultúra problémáira, különös tekintettel a 
tanítási, tanulási módszerekre. Az iskola egy nehezen átlátható és formálisan csak részben 
szabályozható társas erőtérben működik. Az intézmény ethoszát, rejtett tantervét, 
hatásrendszerét alapvetően meghatározzák a tágabb és szűkebb társadalmi környezet 
elvárásai, a belső szervezet működése, a tantestületi klíma, a tanárok és diákok, valamint a 
tanulók közötti formális és informális kapcsolatrendszer. 
 

2.1. Iskolák – tanárok – tanulók  
Az iskola szervezetként beágyazódik a közoktatás országos, illetve helyi rendszerébe, 

ugyanakkor minden egyes benne működő pedagógus és diák magában hordozza addigi egyéni 
élettapasztalatait, személyes problémáit, ambícióit, sikereit és kudarcait. A világ- és 
társadalomszintű változások (globalizálódás, az internet terjedése, a pluralizálódásból fakadó 
értékkonfliktusok legitimációja az iskolában, az iskola funkcióinak megváltozása, a 
közoktatási rendszer bizonytalanságai, a szülők és pedagógusok között növekvő 
bizalmatlanság stb.) befolyásolják a tanár-diák viszonyt, és mindez rányomja a bélyegét a 
tanulók egymás közötti kapcsolatainak alakulására is. 

A különböző kutatások egyértelműen jelzik, hogy az iskolákban a diákok és a 
felnőttvilágot reprezentáló pedagógusok között a szorosan vett tananyagon és az iskola 
konkrét ügyein kívüli problémákról alig esik szó (Szabó–Örkény, 1998; Ligeti–Márton, 
2002). Magyarországon is mindinkább szembesülni kell azzal a ténnyel, hogy az oktatási 
intézmények, különösen középfokon, egyre kevésbé jelentenek valódi életvilágot a diákok 
számára. Az iskolák esetleg színterei, de ritkán befogadó helyei a gyermek- és az ifjúsági 
kultúrának. E jelenség különösen fontos, hiszen felértékelődött az ifjúsági kultúra szerepe a 
fiatalok értékrendszerének alakulásában. A gyermek- és ifjúsági kultúra jellege és 
elfogadottsága iskolánként igen eltérő, felerősödtek a területi és az iskolatípusok szerinti 
különbségek. E kultúrák „beengedését” az iskolákba megnehezíti, hogy a tanárok nem ismerik 
azokat, illetve megítélésükről a pedagógusok körében nem alakult ki határozott szakmai 
vélemény. A tanárok (a felnőttek) és a diákok közötti kulturális szakadék nemcsak a tanórán 
kívüli, hanem a tanórai kommunikációt is korlátozza, s ez csökkenti együttműködésük 
eredményességét. Nő a távolság a pedagógusok és a tanulók szociokulturális jellegzetességei 
között, ami alapvető forrása az iskolán belüli konfliktusoknak és a tanulói kudarcoknak. Ez 
különösen jellemző az elszegényedő bizonytalan munkaerő-piaci helyzetű rétegek gyermekeit 
befogadó iskolákra (Golnhofer, 2001). 
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2.2. Az iskolai osztály  
A napi tapasztalatok mellett különböző kutatások is igazolják, hogy hazánkban az 

iskolai osztály ma is döntő jelentőségű a tanulók többségének szocializációjában. Annak 
ellenére, hogy a tanulócsoport megbontására, kereteinek fellazítására irányuló változások 
miatt már az 1978-as nevelési-oktatási tervek (a tantárgyi fakultáció) bevezetése óta számos 
szakember számol ennek a hagyományos intézményes keretnek a megbomlásával, a magyar 
tanulók számára az osztály ma is alapvető szerepet játszik az iskola, a tanulás iránti attitűd, az 
érdeklődési kör, a saját értékrend alakulása szempontjából (Az iskolai műveltség, 2002). Az 
osztályok intézményes kereteinek széttöredezéséhez az utóbbi közel másfél évtizedben 
számos egyéb tényező is hozzájárult. Ilyen például az iskolaszerkezetben fellépő változások 
sora, a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok létrejötte következtében a folyamatos együttlét 
időhatárainak megváltozása, a diákok egy részének távozásával az adott osztály légkörének, 
ethoszának gyakran gyökeres átalakulása. A tanulók egy részének 10-12 éves korban való 
középiskolába kerülése, valamint a – demográfiai okokból – csökkenő gyermeklétszám miatt 
bekövetkező csoport- és intézmény-összevonások is nagy számban tették esetlegessé az 
osztálynak mint stabil közösségnek a létét. 

Az iskolai osztály első számú pedagógiai felelőse hazánkban hagyományosan az 
osztályfőnök. Ma több okból is komoly válságban van ez a több mint 150 éve létező szerep, 
amihez feltételezhetően hozzájárultak az osztályfőnöki funkció tartalmának bizonytalanságai, 
a különböző irányból érkező, gyakran egymásnak is ellentmondó elvárások. A NAT 
megszüntette az osztályfőnökség központi kodifikációját, a helyi tantervek kompetenciájába 
utalta a funkció további sorsának, pontos tartalmának kialakítását. A kerettantervekben ismét 
kötelező órakeretet kapott az osztályfőnöki óra, de az osztályfőnök parttalan munkakörének 
hangsúlyai továbbra sem tisztázódtak. A jelenlegi oktatási kormányzat a pótlék felemelésének 
ígéretével sejteti, hogy méltányolja ezt a részben túlbecsült (a nevelés „mindeneseként 
számon tartott”), részben alulbecsült (anyagilag és erkölcsileg nem igazán elismert) 
tevékenységet (Szekszárdi, 2000; 2002). 

 
2.3. Diákjogok és konfliktusok az iskolában  

A gyermekek sajátos státussal rendelkező egyének, akik számára a jogszabályok azért 
biztosítanak különleges jogokat, mert életkorukból adódóan nem képesek megvédeni magukat 
a jogsértésekkel szemben. Ebből következően az egyes nevelési-oktatási intézmények 
demokratikus működése érdekében szükséges, hogy a felnőttek partnerként kezeljék a 
tanulókat, sőt aktívan segítsék őket jogaik gyakorlásában és érvényesítésében. Az oktatási 
intézményekben a tanulók jogai csak akkor érvényesülhetnek, ha a pedagógusok, a tanulók, a 
szülők és a fenntartók közösen dolgozzák ki a konfliktuskezelés technikáit, megteremtik 
azokat az eljárásokat és fórumokat, amelyek elsősorban a tanulók, de szükségszerűen a 
pedagógusok, szülők jogainak érvényesülését is elősegítik (Az oktatási jogok biztosának..., 
2001). 2001-ben az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosánál az előző évekhez képes 
számottevően csökkent a közoktatással összefüggő panaszok száma. Ennek oka főleg az, hogy 
ezek egy része az Oktatási Jogok Biztosához fut be. Az elmúlt években az országgyűlési 
biztosok által folytatott vizsgálatoknak köszönhetően több tananyag készült az állampolgári 
jogok témakörében (Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa..., 2001). Az írott és az 
elektronikus média ugyanakkor a korábbinál gyakrabban foglalkozik és érzékenyebben reagál 
a diákokat ért, főként az emberi jogok sérelmére utaló esetekkel. 
Számos tanórai mulasztással összefüggő beadvány is érkezik a hivatalhoz. A közoktatási 
törvény, illetve annak végrehajtási rendelete keveset mond arról, hogy mit tekinthetünk 
mulasztásnak, azaz e jogintézmény tartalmi meghatározása hiányzik a jogszabályokból. Mivel 
a mulasztás jogkövetkezményei igen súlyosak, fontos lenne tisztázni e fogalom pontos 
tartalmát. Gyakran az óráról való késést vagy a felszerelés hiányát is – hibásan – 
mulasztásként kezelik. Több szülő kért telefonon segítséget fegyelmivel kapcsolatos ügyben 
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akkor, amikor kézhez kapta az eljárás megindításáról, valamint a tárgyalásról szóló értesítést. 
Többen fordultak a hivatalhoz nemcsak írásban, hanem telefonon is, a tanulók kötelező 
óraszámával kapcsolatban. A gyermekükért aggódó szülők jellemzően aziránt érdeklődtek, 
hogy mennyi lehet a tanulók napi óraszáma, illetve heti tanóráinak maximális száma. A 
tanulók értékelésével, minősítésével összefüggő panaszok többségét is a diákok szülei 
juttatták el a hivatalba (Az Oktatási Jogok Biztosának..., 2001; 2002).  
Az Oktatási Jogok Biztosához érkezett beadványok azt mutatják, hogy a különböző 
fogyatékkal élő gyermekek a közoktatás talán legkiszolgáltatottabb szereplői. Ennek 
megfelelően a hivatal a velük kapcsolatos problémákat különös gonddal kezeli. Több panasz 
arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes, főleg kisebb települési önkormányzatok nem mindig 
rendelkeznek a szükséges feltételekkel ahhoz, hogy a törvényben előírt kötelező ellátást ezen 
tanulók számára biztosítani tudják. Arra is volt példa, hogy nemcsak a tanuló lakóhelye 
szerinti nagyváros, de az adott megye egésze sem rendelkezett olyan intézménnyel, amely a 
fogyatékkal élő tanuló számára a megfelelő oktatást-nevelést biztosítani tudta volna. A 
gyerekek fokozott jogsérelme arra késztette a hivatalt, hogy ebben a témában külön kutatást 
indítson el (Az Oktatási Jogok Biztosának..., 2002). 
Az iskola a konfliktusok kezelésére gyakran használja fel a diákönkormányzat intézményét. 
Általában azonban csak azoknál a problémáknál veszik igénybe e testület közreműködését, 
amelyek a pedagógusok számára okoznak nehézséget. A diákokat nyomasztó gondok jelentős 
részét viszont az intézmény nem minősíti együttműködésen alapuló kezelést, vagyis tanár és 
diák közötti egyeztetést igénylő konfliktusnak, s így fel sem merül az igény és lehetőség a 
diákönkormányzat bevonására (Ligeti–Márton, 2002). A diákönkormányzat tagjai szavazással 
rekrutálódnak: egy-egy osztály általában két-három képviselőt delegál. Tagjai – személyes 
tapasztalatok és kutatási adatok szerint – általában eleve olyan tanulók lesznek, akiket a 
tanárok is elfogadnak. A diákönkormányzat munkáját éppúgy nehezíti a pénztelenség, az idő, 
az információ és az energia hiánya, mint az érdektelenség. Ezek a gátló tényezők csak 
látszólag függetlenek egymástól. A diákönkormányzatoknak ugyanis szinte kizárólagos 
bevételi forrásai a rendezvények (teadélután, diákbuli), s ezzel rendszerint beszűkül 
tevékenységi körük, tehát az érdekképviseletre, a konfliktuskezelésre, az egyeztetésre, a 
házirendek vizsgálatára, a véleményezési jog gyakorlására nem jut elegendő idejük és 
energiájuk. 
A közoktatási törvény 2003. évi módosítása az iskolafenntartó hatókörébe adta a házirend 
jóváhagyását. Ennek a szándéknak a legfőbb indoka, hogy egy korábbi ombudsmani vizsgálat 
számos jogtalanságot állapított meg ezekkel az iskolai dokumentumokkal kapcsolatban. A 
Kurt Lewin Alapítvány által végzett kutatás tapasztalatai szerint a legtöbb iskolai házirend 
nem szabályozza, hogy miképpen ütköztethetik a felek véleményüket az iskola keretein belül. 
Sok házirend explicit módon kifejti, hogy a tanulónak csak akkor vannak jogai, ha teljesítette 
kötelességeit. Több házirendben tapasztalható az a törekvés, hogy az erkölcsi, etikai, ízlésbeli 
szabályok és a jog által szabályozott területek a szövegben jól láthatóan külön legyenek 
választva. Változatlanul – és jogszerűtlenül – szabályozzák az iskolai házirendek a szabadidő 
eltöltését, illetve az iskolán kívüli magatartást. (Pl.: „Diákjaink nem nézhetnek, nem 
olvashatnak pornográf vagy horror filmeket, könyveket”; „Az iskola tanulóinak tilos a 
dohányzás, a szeszes ital, drog fogyasztása és birtoklása, szerencsejáték űzése.”) Általában 
nem derül ki, hogy az egyes fegyelem-, illetve szabálysértéseket miként szankcionálja az 
iskola. Ha szó esik a szabályszegés következményeiről, akkor általában a 
megfogalmazásokban összemosódnak a jogi és a pszichológiai szempontok (Ligeti–Márton, 
2002). 
 
 
 
 



 ELTE TTK Multimédiapedagógia és Oktatástechnológia Központ  
 Budapest, Pázmány P. sétány 1. 

 

2.4. Az iskola belső szervezetének szabályozása 
Öt belső alapdokumentum befolyásolja az iskolák működését: az alapító okirat, a 

nevelési/pedagógiai program, a kollektív szerződés, az SZMSZ és a házirend. Az elsőt a 
fenntartó határozza meg, a többiről különböző egyeztetési, egyetértési, jóváhagyási jogok 
mellett a nevelőtestület dönt. A házirend a 2003. évi közoktatási törvény módosítása alapján a 
fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az intézmények alapfeladatukat illetően 
rendelkeznek stratégiai dokumentummal (nevelési/pedagógiai program), de az 
alapdokumentumokban nem jelenik meg a szervezet működésével kapcsolatos stratégiai 
megközelítés. A szervezeti és működési szabályzatok csak operatív szinten szabályozzák az 
intézmények működését, kevés helyen dolgozzák ki valamilyen formában a 
szervezetfejlesztés, az anyagi és az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás stratégiai tervét 
(Barát –Cseh, 2002). 

A minőség fejlesztésére és a hatékonyság növelésére irányuló törekvések a nyolcvanas 
évek második felétől alapvetően különböző pedagógiai problémák megoldására irányultak, de 
létrehoztak új szervezeti formákat is. Növekedett a különböző szakmai problémák 
megoldására szervezett állandó és ad hoc csoportok jelentősége, megerősödtek a 
munkaközösségek. A kilencvenes években e tendencia folytatódott az iskolai szintű szakmai 
felelősség növekedésével (lásd munkacsoportok működése a pedagógiai programok 
létrehozásában, különböző pályázatok elkészítésében, realizálásában stb.). 

Az elmúlt időszakban a belső szervezeti viszonyokat leginkább a Comenius 2000 
program befolyásolta, hiszen új belső irányítási szintek és szervezeti egységek kialakítását 
igényelték a programban részt vevő több mint 1000 iskolától. A hagyományos szervezeti 
struktúrát megbontotta többek között a teammunka igénylése, az információáramlás és a 
döntés-előkészítés módjainak megváltozása, a strukturált szervezet, a megfelelő 
feladatelosztás kialakítása, a szervezeti munka dokumentálása. Arról azonban nincs megfelelő 
információ, hogy mindezek mennyire épültek be az intézmények mindennapjaiba. Befolyást 
gyakoroltak az intézmények belső szervezetére a különböző, fenntartói és intézményi szinten 
megvalósuló együttműködések és társulások is. Megjelentek az intézményekben új szakmai 
kompetenciával rendelkező egyének, csoportok, akik új viszonyt alakítottak ki a vezetéssel, a 
kollégákkal, szakmai szervezetekkel, más intézményekkel, a szűkebb társadalmi környezettel 
stb. Ez oldotta a hagyományos bürokratikus, vezető és beosztott szervezeti struktúrát, 
kedvezőbb feltételeket teremtett az iskolákban a szervezeti tanuláshoz, az 
öndiagnosztizáláshoz, az önmenedzseléshez. 

A pedagógiai tudás közvetítésében, az innovációk ösztönzésében sajátos szerepet 
töltenek be a különböző pedagógusképző és -továbbképző intézmények, szakmai szolgáltató 
szervezetek, egyesületek, társaságok, hiszen ezek sikere és az új programok elterjesztésének 
eredményessége nagymértékben függ a szereplők hozzáértésétől. A vizsgált időszakban a 
megyei/fővárosi pedagógiai intézetek által szervezett megújult szakmai szolgáltatásokban 
1997 óta előtérbe került intenzív innovációs kezdeményezések egyre több oktatási 
intézménybe jutottak el, és egyre több partnert szólítottak meg (fenntartók, szülők stb.). 1997 
és 2001 között 52 projekt működött, amelyekben nagy hangsúlyt kapott a minőségfejlesztés 
(31 projekt), a hátránykompenzálás (9 projekt), a tehetséggondozás (7 projekt) és az európai 
dimenziók megjelenítése az oktatásban (7 projekt) (Annási, 2002). Ezek a projektek nemcsak 
a nevelés-oktatás tartalmi területéhez kapcsolódóan ösztönözték az innovációkat, hanem a 
szaktanácsadás új, kooperatív munkaformáinak alkalmazásával felértékelték a 
munkaközösségek, a szakmai műhelyek, tanári munkacsoportok, alkotócsoportok hálózatának 
szerepét is. Az e projektekben részt vett pedagógusok, intézményvezetők nagyobb 
szakértelemmel, új kompetenciák birtokában vehetnek részt az intézményi innovációkban.  
A szakmai kultúra területén jelentős innovációt ösztönző tényezőknek tekinthetők az 
alternatív vagy független oktatási intézmények és a hozzájuk kapcsolódó egyesületek, 
pedagógiai műhelyek, szervezetek. Ezek az oktatási intézmények kihívást jelentenek a 
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hagyományos pedagógia alapján működő iskolák számára. Az OM által a Pedagógus-
továbbképzési, Módszertani és Információs Központban 1996-ban létrehozott Alternatív 
Igazgatóság továbbképzései, kiadványai, akciókutatásai révén segíti az alternatív pedagógiai 
szemlélet és gyakorlat „beszivárgását” az oktatási rendszer egészébe. E pedagógiák erjesztő 
szerepét erősíti az Alternatív és Magániskolák Egyesülete és az OM által kötött szerződés 
alapján 2001 novemberében létrehozott Független Pedagógiai Intézet is. 

Kutatási adatok jelzik, hogy az iskolákban az elmúlt évtizedben lezajlott változások 
hatottak az intézményvezetők és a tanárok iskolaszervezetről alkotott nézeteire. Mind a 
vezetők, mind a tanárok eltávolodtak a hagyományos, erősen a hierarchiára, a rendre, a 
fegyelemre épülő iskolafelfogástól. A tanárok és a vezetők is a racionális célmodellt tartották 
a legjellemzőbbnek iskolájukra, ami feltehetően összefügg a magyar oktatási rendszer 
teljesítmény- és versenyorientációjával. A vezetők körében paradigmaváltás is bekövetkezett, 
az iskolát nyitott rendszerként kezelik, amelyben kiemelt szerepe van az emberi tényezőknek, 
fontos a jó iskolai klíma, az empátiára törekvés, a tanárok támogatása stb. (Baráth, 1998). A 
szervezeti szintű tudatosság és önazonosság erősödésével főként a nem túl nagyszámú 
innovációra önként vállalkozó iskolákban lehet találkozni. 

Az oktatási intézmények eredményes működését erőteljesen befolyásolja azok 
szervezeti kultúrája (a szervezetet átható gondolkodásmód, a működést meghatározó íratlan 
szabályok, normák, az iskola légköre, a munkavégzés módja, ritmusa, az intézmény külső 
jegyei stb.). A vezetők növekvő felelősségük következtében különösen fontos szerepet 
játszanak az iskolák szervezeti klímájának alakulásában. Egy, az iskolák eredményességével 
foglalkozó kutatás szerint, a hazai iskolavezetők úgy látják, hogy tevékenységükben 
meghatározó elem az emberi kapcsolatok figyelembevétele, a tanárok támogatása, a jó 
testületi légkör kialakítására való törekvés. A tanárok azonban nem érzékelik a vezetők 
erőfeszítéseit a konszenzusépítés, a személyes kapcsolatok működtetése terén. Ők inkább a 
teljesítményorientáltság erősödését és az együttműködési készség gyengülését tapasztalják 
(Baráth, 1998), de ez a trend az utóbbi időben megváltozni látszik. 

Több vizsgálat eredménye (IEA-, Monitor, PISA -vizsgálat) arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a tanulók tudása sok szempontból nem felel meg a modern társadalmakban elvárt tudás, 
műveltség sajátosságainak, s a társadalmi elégedetlenség érzékelése befolyásolja az iskolák 
belső világát is. A tanárok körében különböző védekező, elhárító mechanizmusok jelennek 
meg, az iskolában megjelenő problémák gyökereit iskolán kívüli tényezőkben látják (a tágabb 
gazdasági, társadalmi gondokban, a család válságában, az iskolák, a tanárok társadalmi 
presztízsének csökkenésében), s gyakori, hogy a megoldást és a felelősséget is iskolán kívüli 
tényezőkre hárítják (A pedagógusok..., 2001). Ezek a jelenségek nem kedveznek a szervezeti 
tanulásnak, a belső önfejlődésnek. E téren kivételt képez az alternatív iskolák nagy része, az 
önfejlesztő iskolák csoportja, a különböző minőségfejlesztő munkákban részt vevő iskolák 
egy része, ahol az innovációk nemcsak a pedagógiai programot, de az iskolának mint 
szervezetnek a működését is érintették, ahol az intézmények inkább „élő szervezetként”, mint 
hierarchikus, bürokratikus szervezetként működnek. 
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3. Az iskola mint szervezet 
 
A szervezetek nem légüres térben léteznek, szükségképpen magukon hordozzák az adott 
társadalmi kultúra értékeit, normáit, szabályrendszerét. Ezek megjelennek a szervezet 
viselkedésében, működésében, bármilyen típusú legyen is az, gazdasági szervezet vagy iskola. 
Ugyanakkor a szervezetekben is megjelennek, kialakulnak az értékek normák, alapelvek; 
kialakul a saját arculatuk, amelyet a szervezetelméleti szakemberek a „szervezeti kultúra” 
fogalmával ragadnak meg.  
 

3.1. Szervezeti kultúra 
A szervezeti légkör, a szervezeti kultúra egymást átfedő fogalmak. A szervezeti légkör 

a szervezet belső környezeti sajátosságainak percepciójával kapcsolatos, a felszínen 
tanulmányozható az egyszerűen vizsgálható viselkedésekkel, attitűdökkel, érzésekkel 
kapcsolatos. A kultúra több mint légkör, az annál mélyebben fekvő, nem látható 
feltételezésekre épül. Egy olyan szubjektív, kognitív térképről van szó, amely értelmezi a 
tagok szervezeti összetartozását. A szervezeti kultúra összetevői: 

• a szervezeten belül elfogadott közös értékek, 
• a döntéshozatalban használatos gondolkodásmód, minták, 
• az általánosan érvényesülő minták (Kono, 1990) 

 
A kultúra társas tanulási folyamat eredménye, kialakulása a szervezet megalapításakor 

kezdődik. A szervezetek kultúrája hosszú időn keresztül képes átörökítődni, fennmaradni, 
miközben az adott szervezet tagjai akár többszörösen is kicserélődnek. Az így kialakult 
értékrend, a rendszeresen eredményesnek bizonyuló eljárások sztenderd működési 
szabályosságokká, rutinokká alakulnak, melyeket a később csatlakozók a szervezeti 
szocializációs folyamat során sajátítják el. Kultúrája csak viszonylag független, hosszabb időn 
át létező szervezeteknek lehet, a kultúra kialakulásához ugyanis elkerülhetetlen szükség van 
arra, hogy aszóban forgó egység nagyon sok közös tapasztalatot szerezzen, hiszen közösen 
osztott előfeltevések csak ilyen  tapasztalati alapú közös tanulási folyamat eredményeként 
alakulhatnak ki. A kultúra nem azonos a megfigyelhető viselkedési sajátosságokkal. Vannak 
olyan ismétlődő, rendszeresen megfigyelhető magatartási minták, szervezeti jelek, amelyeket 
a szervezetre jellemző értékrendnek tulajdoníthatunk. 

A kultúrát szokás jéghegyhez hasonlítani: vannak megjelenési formái és vannak 
közvetlenül nem vizsgálható, a látható felszín alatt meghúzódó jellemzői. Az igazi kultúra az 
értékekben, feltevéseikben, hiedelmekben, érzésekben és attitűdökben rejlik, amelyek 
láthatatlanok maradnak. A kultúra megragadható jellemzői: 

• Ceremóniák, szertartások: olyan rendszeresen ismétlődő cselekvések, amelyek 
megjelenítik és megerősítik a szervezet alapértékeit, megmutatják, melyek a fontos 
célok, kik a fontos értékeket magukban hordozó „hősök”, a szervezeti értékrendet 
szimbolizáló kulcsszereplők. 

• Történetek, sztorik, legendák, mítoszok: a szervezeti tagok közötti beszélgetésekben 
vannak olyan visszatérő, ismétlődő történetek, amelyek megtörtént eseményeken 
alapulnak. 

• Nyelvezet, szakzsargon: a kultúra lényeges verbális megjelenési formája. 
• Szimbólumok, öltözködés, külső megjelenés: fizikailag is megjelennek, pl.; logo, 

szolgálati autó 
A megragadható jellemzők azért különösen fontosak, mert a szervezeti tagok ezeken keresztül 
sajátítják el a kultúrát, megfigyelésük orientálja a kívánt viselkedésminta kialakítását, a 
ceremóniákban való részvétel és a történetek megerősítik az elért magatartásváltozásokat 
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Handy (1986) szerint a szervezeti kultúra a szervezetbe mélyen beágyazódó hitek és 
meggyőződések, a szervezeti lényegi működésének sajátossága, amely egyetlen alapvető 
értékként szervezi meg annak működését, kihat struktúrájára is. Számára a kultúra általában 
az életvitelt és az íratlan szabályok, normák követését jelenti. A különböző emberek és a 
különböző célok más-más kultúrát igényelnek. Az egy adott szervezetre jellemző kultúrát az 
ott domináns csoport alapozza meg és építi ki, örökíti át az évek során. A domináns csoport 
által kialakított kultúra azonban nem szükségképpen kizárólagos; egy szervezeten belül 
többféle kultúra is kialakulhat. Handy gondolatmenetét kiegészítve úgy fogalmazhatunk, hogy 
a domináns kultúrához viszonyítva szubkultúrák, domináns hiányában versengő kultúrák 
jöhetnek létre, egyazon szervezeten belül. Négy fő típusát határozta meg, amelyek a vezető 
szerepében a környezethez való viszonyban, az irányítási, döntéshozatali módban, a szervezeti 
teljesítmény legfőbb meghatározójában térnek el. 
 

• Erő vagy klub típusú kultúra 
Hatalomkultúra: a szervezet felépítése a pókhálóra emlékeztet, melynek 
középpontjában minden hatalom, befolyás és tekintély összpontosul. Kevés a formális 
szabály, csekély a bürokrácia. A hatalom fő forrása ugyan az erőforrások birtoklásából 
fakad, de fontosak a személyes viszonyok is, mivel a hatalmi központ a kontrollt 
elsősorban a személyeken keresztül gyakorolja a számára megfelelő emberek 
kulcspozícióba helyezésével, beszámoltatásukkal. A szervezet hatékonysága jelentős 
részben attól is függ, hogy a tagok mennyire hisznek és bíznak a legfőbb hatalom 
birtokosának erejében, mennyire éreznek és gondolkoznak úgy, mint ő, mennyire vetik 
alá magukat a kommunikáció monopolizálásából fakadó befolyásolásnak. 
Rugalmasak, rendkívül jól alkalmazkodnak a változó környezethez, jól reagálnak a 
kihívásokra, veszélyhelyzetekre. Az, hogy változtatnak-e tevékenységükön, és hogy 
ezt a megfelelő irányban módosítják-e, a központban lévő személytől vagy 
személyektől függ. A hatalomkultúra az egyénekre és nem a testületekre épít. Gyenge 
pontjai az utódlás kérdése és a méret. 
 

• Szerep típusú kultúra: 
Racionális, logikus, bürokratikus szervezetekre jellemző. Struktúrája görög 
templomhoz hasonlítható. A funkcionális elemek önmagukban is erősek, de a 
szerkezetet igazán összetartóvá és kiegyensúlyozottá az a szabályozás teszi, ami az 
egyes elemek kapcsolatát, illetve a közöttük lévő együttműködés rendjét rögzíti. A 
szerepkultúra lényegéhez tartozik, hogy a szabályozás minden fontos területre kiterjed, 
a lehető legrészletesebb, és írásos formában. A szerepkultúrával rendelkező 
szervezetek irányítását, az egységek munkájának felülről történő összehangolását a 
csúcsvezetés tagjaiból álló, szűk körű testület végzi. A hatalom fő forrása a betöltött 
pozíció. Ebben a kultúrában a szerep azt jelenti, hogy a munkaköri leírás 
követelményei fontosabbak, mint az egyének individuális jellemzői. A munkaköri 
leírás szabályainak meg kell felel ni, ennél többre azonban nincs szükség. Ez a kultúra 
a középszert jutalmazza, azokat az embereket, akik elfogadják a kiosztott szerepeket, 
és az adott szinten jól látják el feladataikat. A hatalom forrása nem annyira szakértői 
tudás, mint inkább a hierarchiában elfoglalt pozíció. Stabil, lassan változó, jól 
befolyásolható környezetben lehet hatékony ez a kultúra típus. Változni nehezen tud, 
mert olyankor újra kell strukturálni a szerepeket, feladat- és felelősségi köröket. 

• Feladat típusú kultúra: 
A szervezet orientációja a feladatokra, projektekre irányul. Mindez hálós szerkezetet 
eredményez. A hatalom és a befolyás jórészt a négyzetháló szálainak kereszteződési 
pontjaiban alakul ki, de kevésbe hajlamos a koncentrálódásra, mint más kultúratípusok 
esetében. Ereje a team-munkában rejlik, az értékelés rendkívül eredménycentrikus. A 
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befolyás alapvetően a szaktudásból, nem a betöltött pozícióból, vagy a személyiség 
karizmatikus erejéből fakad. Olyan csoportokra jellemző, amelyekben az eredmény, az 
együtt dolgozók munkájának végterméke elhalványítja az egyéni célokat, sőt a státusz- 
és stílusbeli különbségek egy részét is. Viszonylagos szabadságot biztosít az 
egyéneknek az adott feladat, cél megoldása érdekében. Az együtt dolgozó csoportok 
szükség szerint gyorsabban átszervezhetők, átalakíthatók; így jól tudnak reagálni a 
környezeti változásokra. A vezető inkább koordinátor, a csoportokat tereli a szervezet 
egészének célja felé. Ugyanakkor ő a közvetítő a külvilág és a szervezet között. Ebben 
az esetben is a méret a kritikus tényező. A feladatkultúra esetében a központi irányítás 
akarata, szervező-befolyásoló ereje a projektek indításában, az eszközök, az anyagi és 
emberi erőforrások elosztásában nyilvánul meg. 

• Személy típusú kultúra: 
Pontok laza halmazával jellemezhető a struktúra. A fókuszban az egyéniség áll, az 
egyéni célkitűzések dominálnak, a szervezet csak az egyéni kibontakozáshoz 
szükséges hátteret jelenti. Akkor alakul ki ilyen kultúra, ha magasan kvalifikált 
szakemberek kreatív, innovatívfeladatok megoldására társulnak. Szervezetük kevéssé 
formalizált, csak a közös érdekeket kell fenntartani. A tehetség a legfontosabb, ennek 
kibontakozását segíti elő a minimális szervezettség. Ez a szervezet – legalábbis 
belülről – teljes egészében az egyéneknek van alárendelve, és csak addig tud 
fennmaradni, amíg a szervezet céljai halványak, nem körvonalazottak. Amint kialakul 
a szervezet saját identitása, a közös cél az egyéni célok fölé helyeződik, és 
megváltozik a kultúra. A tejes egészében személykultúrát megtestesítő szervezet ritka, 
de sok olyan eset van, amikor személykultúrával jellemezhető egyének dolgoznak 
másfajta domináns kultúra keretei között. Ilyen például egy egyetemi tanár. 

A valóságos szervezetek ezen típusok keverékei, ezeket a jellemzőket tartalmazzák különböző 
arányban. A szervezetek eredményességének a titka, ha a megfelelő időben, környezetben a 
megfelelő arányban valósítják meg ezeket a kultúra típusokat. 
     

3.2. Szervezetelméletek 
A szervezeteket működési mechanizmusuk, szerkezeti felépítésük és eltérő erényeik és 
nehézségeik mentén csoportokba lehet sorolni.  

• Bürokratikus modell  
A hierarchia évszázadok óta a szervezetek alapvető rendezőelve volt. Az erős hierarchiára 
épülő szervezeteket a modern korban Max Weber (1864-1920) és Henri Fayol írták le, és 
professzionális bürokrácia néven vonult be a szervezetelméleti irodalomba. Célja az eszményi 
szervezet megkonstruálása volt, amely lehetővé  teszi az emberi viselkedés maximális 
ésszerűségét. A modell főbb vonásai:  

- centralizált irányítás; 
- a munkák pontos és szigorú felosztása; 
- a legapróbb részletekig kidolgozott szabályok; 
- a vezetők és a beosztottak éles különválasztása; 
- a vezetők és beosztottak személytelen viszonya; 
- a belső stabilitás, a kiegyensúlyozottság;  
- a tevékenységek rutinizálása, szabványosítása; 
- a végrehajtáshoz kapcsolódó állandó ellenőrzés. 
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A modell veszélyei:                                        
- megfelelő szakmai ismeretekkel nem rendelkező főnökök és szakmai 

ismereteiket a főnökeik értetlensége miatt kihasználni nem tudó beosztottak;  
- önkényes, értelmetlen szabályok; 
- a beosztottak embertelen és értelmetlenül bántó kezelése; 
- a szürke, semmi iránt sem érdeklődő, csupán minimális teljesítményre törekvő, 

konformista embertípus kifejlődése; 
- az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása; 
- az információk és az újító ötletek gátlása és eltorzítása a személyek közötti 

hierarchikus válaszfalak által.  
 

• Célorientált modell 
Az elmúlt század elején — az olcsó munkaerő, bőséges alapanyagforrások, szabad verseny 
időszakában — született meg a racionális cél modell, amely a szervezetet racionálisnak 
tekinti, elsősorban közgazdasági szempontból vizsgálja (Taylor, 1911).  
A modell főbb vonásai:  

- a szervezet hatékonyságát a termelékenysége, az általa előállított profit alapján 
ítélték meg; 

- világos és határozott irányítás; 
- a célok folyamatos tisztázása; 
- a munkaerő megítélésének alapja a teljesítménye,  
- a vezető feladatorientált. 

A modell veszélyei:        
- az egyéni célokat kizárólag a szervezeti célok vezérlik; 
- az örökös erőfeszítés, gyakori kimerültség 
 

• Személyes kapcsolat orientált modell 
A század második negyede új kihívásokat hozott a szervezetek számára: ilyen volt a '30-as 
évek világgazdasági válsága vagy a II. világháború, hogy csak a legjelentősebbeket említsük. 
A megváltozott társadalmi-gazdasági körülmények között a korábbi szervezetelméleti 
modellek csak korlátozott érvényességgel bírtak. Ekkor jelentek meg olyan megközelítések, 
amelyek az emberi kapcsolatokat állították előtérbe. Az emberi kapcsolatok modell 
szervezetelméleti megalkotásával kapcsolatban talán leginkább Elton Mayo neve említendő.  
A modell főbb vonásai:  

- az elkötelezettséget, a kohéziót és a morált tekinti a hatékonyság alapjának; 
- a szervezet tagjainak bevonása a döntésekbe; 
- alapvető, a jó konfliktusmegoldás, a csoportmunka; 
- az egyéni fejlődés lehetőségét, a jó társas kapcsolatokat kínálja a szervezet 

tagjainak; 
- a csoport biztosítja tagjai számára azt az alapvető emberi szükségletet, hogy 

társas kapcsolatot alakítsanak ki és tartsanak fenn.  
- csoport tagjai olyan feladatokat kapnak és olyan teljesítményeket érnek el, 

amelyek megerősítik kompetenciaérzésüket, önértékelésüket; 
- a szervezeti célok gyakran csak a különböző ismeretek, képességek, tehetségek 

együttes mozgósításával érhetők el. 
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A modell veszélyei:     
- a szélsőséges engedékenység, az ellenőrizetlen individualizmus; 
- a csoport büntet, szankcionál bizonyos magatartásformákat, amelyeket 

egyébként az egyén szívesen csinál.  
- jóllehet a csoportot valami közös cél elérése élteti, a tagoknak lehetnek eltérő, 

saját céljaik, adott pillanatban viselkedhetnek különböző módon, ami 
kényelmetlenséget, kellemetlenséget, konfliktusokat eredményezhet; 

- terméketlen viták, döntésképtelenség 
 

• Növekedésorientált modell 
A megváltozott társadalmi-gazdasági körülmények között a korábbi szervezetelméleti A XX. 
század második fele új kihívásokkal járt a szervezetek számára. Az okok — legalább részben 
— ismét a gazdasági szférába vezetnek: az olajárrobbanás hatására a világnak szembesülnie 
kellett azzal, hogy vége az olcsó és korlátlan energiafelhasználás időszakának, ugyancsak 
egyre nagyobb feszítő erővé vált az államadósság növekedése, ami kiváltotta a nagy 
társadalmi ellátó rendszerek átalakítását. A gyorsan változó világban, amelyben a tudás 
állandó elévülésével, ebből adódóan megújítási kényszerével kellett számolni, a vezetők 
számára már nem a szervezetek működésének mérnöki pontossággal történő megtervezését 
állították a középpontba, hanem a gyors döntést, alkalmazkodást, a változások kezelésének 
képességét, az innovációt. E jellemzők már a nyitott rendszer modell hatékonyságának 
központi kategóriái. A szervezetet magát a bürokrácia helyett sokkal inkább az adhokrácia 
jellemzi. Katz és Kahn, valamint Lawrence és Lorsch neve említendő főképpen a 
szervezetelméleti kutatók közül. 
A modell főbb vonásai:  

- nagy jelentősége van a rugalmasságnak, valamint a cselekvőkészségnek; 
- külső támogatás és források megszerzése segíti a növekedés orientációt;  
- a tagok tág mozgástérrel, nagy szabadsággal szervezhetik munkájukat; 

A modell veszélyei:     
- túlzott bizonytalanság, a kockázat- és felelősségvállalás kényszere 
- felfokozott válaszadási reakció,  
- katasztrófa élmény, 
- politikai célszerűség, elvtelen opportunizmus 

 
3.3. Versengő értékek modell (Quinn) 

A versengő értékek modell tapasztalati úton kidogozott modell. Kifejlesztésének célja 
az volt, hogy olyan megközelítést, egyben olyan eszközöket hozzanak létre, amelyek 
segítségével a szervezetek hatékonyságát komplex módon lehet megítélni. A modell 
ugyanakkor nem egyes működő szervezetek megfigyelésének és elemzésének eredményeként 
keletkezett, hanem a szervezetspecialisták, értékelők és kutatók által alkalmazott olyan 
kritériumok és technikák rendszererezéséből jött létre, amelyeket e szakértők a szervezetek 
teljesítményének megítélésekor a korábbiakban használtak. (Quinn–Rorhbaugh, 1983). 

A szervezeti orientáció dimenziója — a korábbiakban megfogalmazottakkal 
összhangban — a befelé–kifelé irányultságot, a mikro–makro folyamatok, a szervezeten 
belüli egyének, illetve a szervezet egészének a jólétét mutatja. A második dimenzió a 
szervezet változáshoz való viszonyát, a belső szerveződés jellegzetességeit tükrözi, ami az 
ellenőrzésre épülő strukturáltságtól a rugalmasságig mozog. Érdekes még számunkra az, hogy 
a szervezet az alapvető értékei, céljai elérése érdekében milyen eszközöket, milyen folyamatok 
során használ fel.   

A bemutatott modell mindegyik dimenziója ismert a szervezetelméleti kutatók 
számára, az e dimenziók mentén feltárható értékkonfliktusokat a szervezetek legjelentősebb 
konfliktusaiként tartják számon. A szervezet befelé vagy kifelé történő orientációja egyike a 
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szervezeti élet jelentős konfliktusainak. A szervezetet kívülről szemlélve kézenfekvő, hogy a 
végső célja bizonyos források megszerzése, amihez eszközöket igyekszik találni. E modell 
szerint a hangsúly a szervezet versenyképességén, a változó viszonyokhoz való 
alkalmazkodóképességén van. Belülről vizsgálva egy szervezet működését azt találjuk, hogy a 
szervezetet alkotó emberek sajátos érzésekkel, viszonyokkal és viszonyulással vesznek részt a 
szervezet életében. Elvárják törekvéseik, személyiségük figyelembevételét, igényt tartanak 
információra, a munkahely stabilitására stb. E megközelítés szerint a szervezet egy 
szociotechnikai rendszernek tekintendő, amelyben a lényeg a résztvevők jó közérzete. 
Kézenfekvő, hogy ha a szervezet viselkedésében az első modell dominál, akkor háttérbe 
szorulhatnak az egyéni igények, elvárások; míg fordítva, ha a szervezet a belső harmónia 
fejlesztésére törekszik, akkor a hangsúly a személyközi kapcsolatokra helyeződhet át a 
versenyképességről 
 
Ezek alapján négy jól elkülöníthető kultúra típus van: 
    Rugalmasság és dinamizmus 
 
 
 
  Emberi kapcsolatok modell        Nyílt rendszer modell 
 
 
 
 
 
  Belső folyamatok modell        Racionális cél modell 
 
 
 
          Stabilitás és kontroll 
 
 
 
Belső folyamatok modell: legrégibb és legtartósabb szervezeti elképzelésen alapszik. A 
szervezet tagjai számára leginkább a biztonság és állandóság igényét tudja kielégíteni. Az 
egyéneknek jól definiált szerepeik vannak, legfőbb elvárás a lefektetett szabályok betartása, 
az engedelmesség. A szervezet figyelme befelé irányul, a kontrolláltság az ellenőrzés magas 
fokú, ez rendet, szervezeten belüli kiszámíthatóságot, bejósolhatóságot eredményez. 
Meghatározó szervezeti folyamat a dokumentálás és a stabilitás. A stabilizálás a hierarchiának 
a megőrzését, a folyamatosságot a dokumentálás, az információ megszervezése jelenti. A 
vezető két elsődleges szerepe a monitorozás (megfigyelés) és a koordinálás (az összhang 
megteremtése).  
 
Racionális célmodell: egyik legáltalánosabb szervezeti elképzelés, amely a szervezetet 
racionálisnak tekinti és elsősorban közgazdasági szempontból vizsgálja. A hangsúly az 
eredményességen van, így a legfontosabb szervezeti történés a feladatok tisztázása, a célok 
kitűzése. A tagok számára a teljesítményigényt tudja kielégíteni. A szervezet fő jellemzője a 
kifelé irányultság, és a magas szintű kontroll, az eredmények maximalizálása. A szervezet 
legfontosabb folyamata az irányítás, utasítás és az eredményesség. A vezető legfontosabb 
szerepe az irányító (direktor) és eredményességre törekvés (termelő).  
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Emberi kapcsolatok modell: a Human relations irányzaton alapuló szervezeti modell. Az 
egyetértés, összetartás, csapatmunka szerepét és fontosságát hangsúlyozza. A hangsúly az 
emberi erőforrásokon, az elkötelezettségen van. A szervezet fontos jellemzője, hogy az 
információk megosztása, a döntéshozatalban való részvétel nagy hangsúlyt kap. A tagok 
társulási szükségleteit elégíti ki, a szervezet belülre fókuszál ugyanakkor rugalmas a 
szervezeti kultúra. Az összetartozás, a morál megteremtése az eszköze az emberi erőforrások 
értékességének. A vezető két elsődleges szerepe a mentor és a facilitátor. 
 
Nyitott rendszer modell: ez a modell az utóbbi két évtizedben fogalmazódott meg. Általában 
organikus rendszerként, lapos szervezetként, mátrix szervezetként, lazán összekapcsolt 
szervezetként írják le. Legfőbb erőssége az alkalmazkodó képesség, növekedés, forrásszerzés 
és a változni tudás. A szervezeti hangsúly az innovativitáson és a kreativitáson van. A tagokat 
nem ellenőrzik, hanem lelkesítik, ösztönzik, a belső motivációra építenek. A tagok fejlődés 
iránti teljesítmény motivációs szükségleteit tudja leginkább kielégíteni.  A szervezet 
jellemzője a kifelé irányultság és a rugalmasság. A rövid távú spontán tevékenységeknek 
kedvez. A vezető elsődleges szerepei az innovátor és a bróker.  
 

Az egyes szervezeti felfogások és értékek eltérő módon kapcsolódnak egymáshoz, 
illetve állnak egymással ellentétben. Míg a bal felső sarokban elhelyezkedő emberi 
kapcsolatok modell a szervezet életében a döntéshozatalban való részvételre épít, alapvető 
fontosságúnak tartja az elkötelezettséget, az embert önmagában és önmagáért értékesnek 
tartja, addig a jobb alsó negyedben feltűnő racionális cél modell szerint a munkaerő értékét a 
teljesítőképessége határozza meg, a szervezet kifelé orientált, ezt követeli tőle a 
produktivitásra, gazdaságos termelésre való törekvés. Más oldalról az emberi kapcsolatok 
modell közel áll a nyitott rendszer modellhez a rugalmassága, alkalmazkodó készsége okán. 
Az emberi kapcsolatok és belső folyamatok modell között pedig a befelé orientáltság, a 
szervezet belső világára irányuló figyelem a találkozási pont. 

A modell a versengő értékek modell nevet viseli, mert a szerkezet tükröz egyfajta 
értékellentmondást, de nem állítja, hogy ezzel egyidejűleg az alapmodellek ne lehetnének 
jelen egy szervezetben. A konvergens gondolkodáshoz szokott logika azonban hajlamos úgy 
tekinteni e modellekre (pontosan az átellenes párokra), hogy ezek egymást kölcsönösen 
kizáróak. Ha nézzük e gondolkodásmódnak az értékekhez való viszonyulásban való 
visszatükröződését, akkor ez azt jelenti, hogy amikor egy modellt (és az általa képviselt 
értékeket) kiválasztunk, akkor bizonyos másokat (a mellette álló modellek kapcsolódó 
értékeit) még elfogadhatónak minősítünk, de az átellenes modell értékei már 
elfogadhatatlanokká válnak számunkra. Tehát e megközelítés úgy tart bizonyos dolgokat 
értékesnek, hogy ennek szükségszerű következményeként más dolgokat értéktelennek, 
haszontalannak nyilvánít. Ez a megközelítés pedig bilincsbe verheti a szervezetet, 
csökkentheti mozgásterét, végső soron működésének hatékonyságát. 

A szerkezet négy alapmodellje reprezentálja azokat a — sokszor láthatatlan, 
kimondatlan — értékeket, amelyek szerint az emberek cselekszenek, politikák és szervezetek 
keletkeznek, élnek és múlttá válnak. Fontos tehát, hogy nyitottan nézzünk e modellek 
mindegyikére, illetve az általuk képviselt értékekre. A versengő értékek modelljének az az 
üzenete az iskolai hatékonyság vizsgálatával kapcsolatban, hogy maga a fogalom 
(hatékonyság, eredményesség) értékfüggő. Ebből következően azok a jellemzők, amelyek a 
hatékony iskolai működést leírják maguk is értékfüggőnek mondhatók. Természetesen van 
arra mód, hogy bizonyos sztenderdek alapján összehasonlítsuk az iskolákat, ezek 
teljesítményét, de ez nem általában, hanem az összehasonlítás szempontjai alapján képes 
megmutatni az iskolák és csoportjaik hatékonyságát. Jó példa lehet erre a gimnáziumok 
felvételi rangsora, vagy a sikeres nyelvvizsgát tett tanulók alapján kialakított sorrend. 
Természetesen e területeken az iskolák releváns összehasonlítását teszik lehetővé az említett 
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adatok. Ugyanakkor pontosan lehet tudni, hogy a gimnáziumok jelentős részében olyan 
diákok tanulnak, akik az érettségi után eleve szakmaszerzésben gondolkodnak. Számukra a 
továbbtanulási mutatók helyett sokkal relevánsabb eredményességi mutató lehet, hogy az 
érettségizett diákok közül hányan szereznek szakmát, netán a szakmaszerzést követően 
hányan dolgoznak az adott szakterületen, találják meg ott számításukat (ez utóbbi már a külső 
hatékonyság. 
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4. A nevelési folyamat és hatásrendszere 
 
 

4.1. A tevékenység mint a nevelés alapja 
A nevelés keretében különböző társadalmi tartalmak - normák, eszmék, példaképek, 

eszmények, magatartásformák – elfogadtatására, interiorizálására, az aktivitást vezérlő 
szubjektív szükségletekké történő átalakítására törekszünk. Természetesen ez az interorizációs 
folyamat a nevelésben irányítottan, a nevelési céloknak alárendelten megy végbe, s a 
különböző társadalmi tartalmak nem válogatás nélkül kerülnek a személyiségbe beépítésre, 
hanem csak a nevelési céloknak megfelelő szelekció és preferálás után. A közösségfejlesztő 
és az önfejlesztő aktivitás normáit, eszméit, modelljeit, magatartásformáit a különböző 
nevelési tényezők közvetítik, így ezeket tekintjük a nevelő hatások forrásainak. A nevelő 
hatások fő forrásai pedig a felnőtt tekintélyi személyek, a feladatok és a kortársi  interakciók. 

A nevelés gyakorlati tényei és az ezen a területen felhalmozódott kutatási eredmények 
arra utalnak, hogy a nevelés célkitűzéseit, azaz a társadalmi elvárásoknak megfelelő autonóm 
vezérlésű magatartás- és tevékenységformákat s ezek személyiségbeli determinánsait mindig 
a tanulók tevékenységének rendszerében törekedtek realizálni, kialakítani. A nevelési 
folyamat a növendékek tevékenységének keretében valósul meg, ezért a nevelési folyamat 
szerkezete szorosan követi a tevékenység fejlődési szakaszait: 

1. Impulzív aktivitás fázisa  
(nem célra irányuló tevékenység, a tárgyi környezet ingerei irányítják) 

2. Heteronóm szabályozású tevékenység fázisa  
(nem a tárgyi környezet, hanem a személyek töltik be a szabályozó szerepet) 

• A tekintélyi szabályozás szintje (10-12 éves korig) 
A felnőtt tekintélyi személyek hatása közvetlenül érvényesül - direkt 
szabályozás. 

• A szociális szabályozás szintje (10-12 év felett) 
A felnőtt személyek helyett a feladatok és a kortárscsoportok tekinthetők 
hatékony nevelő hatásúaknak – indirekt szabályozás 
Feladat: A nevelés feladatokon keresztül különböző tevékenységi 
formákban jelenik meg az iskolákban. Pl.: 

- önkormányzati tevékenység 
- tanulmányi tevékenység 
- önkiszolgáló tevékenység 
- kulturális tevékenység 
- termelő tevékenység 

Minél több foglalkozásra van lehetőség az iskolában, annál több nevelési 
hatás éri a tanulókat. 
Kortárscsoport: A tizedik életév után a diákok egyre nyitottabbá válnak 
a kortársi hatásokkal szemben, amelyek az ösztönző sajátosságcsoport 
minden elemét befolyásolják. Ilyen kortársi interakciók a következők: 

- kölcsönös értékelés 
- kölcsönös felvilágosítás 
- kölcsönös követelés 
- kölcsönös segítés 
- kölcsönös példaadás 
- kölcsönös ellenőrzés 

3. Autonóm szabályzású aktivitás 
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4.2. A közvetlen (direkt) és a közvetett (indirekt) nevelő hatások szerepe a nevelési 
folyamatban. 

A magasrendű szükségletek kialakítása két egyidejűleg létező és igénybe vehető 
mechanizmuson keresztül biztosítható, s ennek megfelelően két fő hatásrendszer 
megszervezésére nyílik lehetőség a nevelés folyamatában. Mai ismereteink szerint az 
ösztönző rendszer (szokások, példaképek, eszményképek, meggyőződések) fejlesztésének 
egyik útja a felülről lefelé történő, vagy direkt szükségletformálás. Ez lényegében a nevelő 
által a növendékek elé tárt, készen megformált normák, eszmék, célok, ideálok, magatartási 
modellek elsajátítását jelenti, amelyeket a nevelő szándéka szerint a növendékeknél ki kell 
alakítani, s amelyeket a növendéknek fokozatosan  át kell formálnia külsőleg megértettből 
belsőleg elfogadottá és hatékonnyá. A szükségletformálás vázolt direkt útja a direkt vagy 
közvetlen nevelési módszerek alkalmazása révén szervezhető meg, amely módszerek a nevelés 
egyik nagy módszercsoportját alkotják.  
 A direkt vagy közvetlen nevelési módszerek alapvető jellemzője a fentiekkel 
egybehangzóan az, hogy alkalmazásuk során a nevelő közvetlenül hat a növendékre minden 
áttételezés nélkül, s ennek megfelelően a nevelő hatás forrása a nevelő, a befogadó a 
növendék, s az interiorizálásra kerülő társadalmi tartalmakat is a nevelő szelektálja, szervezi 
meg és közvetíti. 
 Az ösztönző rendszer alakításának másik, s a serdülőkorral kezdődően egyre 
hatékonyabbá váló útja a közvetett vagy indirekt szükségletformálás. A közvetett vagy 
indirekt szükségletformálás esetében a növendékek által végzett feladatok a nevelő hatások 
alapvető forrásai. Emellett a tevékenység spontánul kialakuló vagy a nevelők által speciálisan 
szervezett feltételei úgy alakítják a tanulók kölcsönhatásait, hogy ezek a kölcsönhatások 
válnak az értékes normák, eszmék, ideálok és magatartásformák preferálóivá, megteremtőivé 
és közvetítőivé. Ebben az esetben tehát a nevelő nem közvetlenül hat a növendékre, hanem 
közbeiktatja a feladatokat, s a közösséget, annak élet-, valamint tevékenységbeli feltételeit 
célirányosan szervezi, vagyis indirekt úton irányítja a tanulók személyiségformáló 
kölcsönhatásait, miközben a nevelő hatások forrásai és befogadói is maguk a növendékek 
lesznek. 
 A fentieknek megfelelően a tevékenység megszervezésére valamint a tanulók 
kölcsönhatásainak irányítására alkalmas eljárásokat közvetett vagy indirekt nevelési 
módszereknek nevezzük, ezek alkotják a másik nagy módszercsoportot. 
 A nevelési folyamat megszervezésében az ösztönző rendszer teljes értékű 
formálásához mindkét módszercsoport rendszeres alkalmazása nélkülözhetetlen, mivel ezek 
az eljárások egymás kiegészítői, s csak kiegyensúlyozott együttesük alkot ténylegesen 
formáló nevelési hatásrendszert. Önmagában ugyanis a közvetlen módszerek alkalmazása 
gyakran csupán külsődleges, kényszerű alkalmazkodást eredményez, a célzott szükségletek 
kialakulása nélkül, amely külsődleges alkalmazkodás a nevelők vagy a környezet szociális 
kontrolljának megszűnésével maga is megszűnik. Emellett a közvetlen módszerek egyoldalú 
vagy túl nagy gyakorisággal történő alkalmazása, különösen a serdülés időszakától 
kezdődően, gyakran válthat ki a növendék részéről a nevelő hatásaival, eljárásaival és 
követelményeivel szemben úgynevezett személyi ellenállást, ami végső soron lehetetlenné 
teszi a nevelő számára az adott tanuló személyiségének formálását. 
 Ugyanakkor a közvetlen hatásrendszer korrigálja, kiegészíti a közvetett hatások 
irányításbeli gyengeségeit. Ez utóbbi hatásrendszerre ugyanis jellemző az, hogy mivel nem áll 
minden részletében a nevelő szoros szabályozása alatt, nem mindig a kívánatos tartalmú 
ösztönzők megerősödését eredményezi. Ez annál is veszélyesebb, mivel ugyanakkor nagy 
formáló erejű befolyásról van szó, hiszen tudjuk, hogy a gyerekek már a 10. év körüli életkori 
periódustól kezdődően rendkívül nyitottak a saját kortárs-csoportjaikban lejátszódó 
kölcsönhatások iránt. 
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4.3. A nevelési módszerek rendszere 
 
I. A közvetlen (direkt) nevelési módszerek: 
 

a./ A beidegzés közvetlen módszerei: 
- követelés 
- gyakorlás 
- segítségadás 
- ellenőrzés 
- ösztönzés 

 
b./ A magatartási - tevékenységi modellek közvetítésének direkt módszerei: 

- elbeszélés 
- tények és jelenségek bemutatása 
- műalkotások bemutatása 
- személyes példaadás 
 

c./ A meggyőződés-formálás közvetlen módszerei: 
- előadás, magyarázat, beszélgetés 
- a tanulók önálló elemző munkája 

 
II. A közvetett (indirekt) nevelési módszerek: 
 

a./ A beidegzés közvetett módszerei: 
- közösségfejlesztő és önfejlesztő tevékenységek megszervezése 
- perspektívák megszervezése 
- hagyományok kialakítása 
- közvetett követelés 
- közvetett ösztönzés 
- közvetett ellenőrzés 
 

b./ a magatartási - tevékenységi modellek közvetítésének indirekt módszerei: 
- a nevelő személyes részvétele a közösségi tevékenységben 
- a pozitív egyéni és csoportos minták kiemelése a közösség életéből 
 

c./ A meggyőződés-formálás közvetett módszerei: 
- a közvetett felvilágosítás 
- a vita 
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5. Az iskola működésének sajátosságai 
 

5.1. A rejtett tanterv 
/Szabó László Tamás (1985): A “rejtett tanterv” 
Oktatáskutató Intézet, Budapest, 201 p.)/ 

 
A fogalom a ’70-es évek elején jelent meg (hidden curriculum, látens hatásrendszer, 

implicit tanterv stb. elnevezésekkel a különböző irodalmakban). Lényege: rendszeresen és 
hatékonyan történik valami, összefüggésben az iskolai tanítás tartalmával és 
követelményeivel, ami nem tervezett, ami a tudatos, deklarált pedagógiai törekvésekben nem 
szerepel célként: pl. kíváncsi emberré formál, logikus gondolkodásra nevel (utóbbi a másság 
elfogadására is, hiszen pl. egy matematikapélda helyes megoldásához többféleképpen 
eljuthatunk). 

 
A “rejtett tanterv” elméleti megközelítései:  
 
“Rejtett tanterv” és kulturális antropológia 

• A követelmény-támasztás módozatainak vizsgálata: a gyerek a beiratkozás 
pillanatától a folyamatos megmérettetés állapotában van, amiről itt már jegyek, 
bizonyítványok formájában dokumentumok is készülnek (intézményesül tehát az 
értékelés aktusa). Változik a tanárhoz és a társakhoz való viszonyulás is. A tanuló 
rájön arra, hogy csak a fair módon megszerzett dicséret az igazi, megtanulja, hogy 
mitől lesz mérges a tanár stb. Az a gyerek van szerencsés helyzetben, amelyiknek 
a családi-társadalmi kulturális háttere jobban harmonizál az iskoláéval – egyébként 
manőverezni kezd (pl. les), hogy a lehetséges jutalmat megszerezze magának: a 
túlélés részben tehát egyrészről a hamis viselkedést is jelent. 

• Ismétlődő rituálék az iskolai életben: ilyenek pl. a késleltetések (pl. nem feltétlenül 
őt szólítják, még ha jelentkezik is) és a megszakítások (bármilyen előre nem 
látható események, amelyek főleg kisiskolások körében gyakoriak), vagy éppen a 
történések időbeni szabályozottsága (azaz: egyszer elkezdődik a tanóra, és egyszer 
ki is fognak csengetni…). Jackson ezért mondja azt, hogy a “rejtett tanterv” 
legfőbb tartalma az intézményi elvárások megtanulása. 

• Az iskolai élet mikro történéseinek vizsgálata: pl. hogyan jelentkezik az órán a 
tanuló? Az iskolai helyzetek többjelentésűek: pl. az a tanári kérdés, hogy “Ki 
szeretné megmondani a megoldást?” egyben azt is jelenti, hogy aki így áll hozzá, 
azzal rokonszenvezik a pedagógus (hiszen ő tényleg szívesen részt vesz a 
munkában). 

 
Egyes kutatók szerint a “rejtett tanterv” legfőbb tartalma: hogyan éljenek a gyerekek 

egy olyan fennhatóság alatt, amelyik nincs tekintettel a személyiség privátumára és az 
egyéniség autonómiájára? Mások úgy gondolják, hogy az iskolai jeleneteknek kettős 
jelentésük van, hiszen ezek egyrészt hivatalos törekvések (pl. házirend), másrészt viszont 
látens intézményi elvárások (ezeket már a gyerekeknek kell “kiszűrniük” az ismétlődő 
helyzetekből – sokszor nem kis energia-befektetéssel…). Megint mások szociológiai alapon 
közelítik meg a kérdést: az iskola a társadalom tükre, azaz pl. egészen másképpen fest a 
tanóra egy munkásszülők gyermekeiből és egy elit ivadékokból álló osztály esetében (míg az 
angliai vizsgálatok tanúsága szerint előbbiben az irányítás fő eszköze parancsok kiadása volt, 
addig utóbbiban az önálló gondolkodásra való ösztönzés volt a meghatározó). 
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“Rejtett tanterv” és társadalmi környezet  
• “Rejtett tanterv” és iskolai (tanórai) interakció: Társadalmi igény, hogy az iskola 

szelektáljon a tanulók között: ennek a következménye tulajdonképpen a tanár értékelő 
tevékenysége is. Ha nem az egyes személyiséget értékeljük, könnyen beleeshetünk a 
címkézés, skatulyázás hibájába: pl. ostoba, közepes képességű stb. tanulók kategóriái 
(ez rosszabb esetben “önbeteljesítő jóslattá” válhat [negatív szuggeszció], sőt az 
osztálytársak is átvehetik). Ugyanígy jellemző hiba, ha a tanár az “okosnak” gondolt 
tanuló tévedéseit türelemmel korrigálja, míg az ugyanezen hibát vétett “ostoba” diák 
csupán korholásban részesül. 

• “Rejtett tanterv” és tömegkommunikáció: a modern társadalmakban a család és a 
kortárscsoportok mellett megjelent egy nem személyes kapcsolatokra épülő 
hatásforrás-csoport is – elég, ha a tömegkommunikációra, művelődési intézményekre, 
utazási élményeinkre stb. gondolunk. A tömegkommunikáció frissességében, 
rugalmasságában állandó lépéselőnyben van az iskolához képest, de az iskolának lehet 
az is az egyik célja, hogy az elképesztő információáradat értelmezését segítse, illetve 
jó értelemben “megszűrje” azt. 

• Próbálkozások az intézményes nevelés merevségének oldására: az egyik (francia 
eredetű) elképzelés szerint rugalmasabban kell kezelni a tanulási időt, teret és a 
tananyagot. Célja olyan új típusú emberi kapcsolatok kialakítása, amelyben a 
felfedezés, az egyéni felelősségvállalás és a közösségi élet fogalmai dominálnak. 
Ebben a megközelítésben az utca nem más, mint “központi laboratórium”, hiszen a 
környezet szüntelen kihívásokkal ostromolja az iskolát. A másik (hazai) elgondolás 
komplex oktatási központok – óvoda, iskola, könyvtár, művelődési központ stb. 
együttesének – létrehozásával kívánja megoldani az iskola társadalmasítását (hiszen itt 
egyesülne az iskolán kívüli és belüli képzés). 

 
A “rejtett tanterv” jellemzői: 

• bár a “rejtett tanterv” fogalma absztrakció, megjelenési formája mindig konkrét  
• elmaradhatatlan kísérőjelensége a tanítási-tanulási folyamatoknak, és hatékonysága 

sokszor eléri a tudatos pedagógiai célkitűzésekét: az iskola hatásrendszerét tehát e 
kettő “keveréke” adja  

• tartalmának elsajátítása általában spontán tanulás útján történik  
• az általa közvetített tartalom a pszichikus képződmények valamennyi alapvető 

tartományára kiterjed (pl. a megismerési stílusra)  
• erősítheti ill. gátolhatja a tudatos pedagógiai intenciókat  
• egyaránt tartalmaz rövid távú (taktikai) elemeket és hosszú távra szóló tartalmakat  
• az oktatás strukturális tényezői valamint a résztvevők kulturális-társadalmi háttere 

erősen befolyásolják, hogy milyen “rejtett tanterv” alakul ki adott helyen  
 

“Rejtett tanterv” és másodlagos szelekció: 
Az iskola – noha a szelekciót elutasítja – valamilyen módon választani kényszerül: 

azokat választja ki, akiknek adottságai a legkönnyebben fejleszthetők. 1945 után a magyar 
oktatásügy a kultúraközvetítés mellett ugyancsak fontos feladatának tekintette a kulturális 
különbségek kiegyenlítődésének funkcióját (ez egyben a társadalmi mobilitás előmozdítását is 
jelentette). Nem nehéz belátni azonban, hogy ennek a kihívásnak milyen nehéz megfelelni: a 
szociológusok ezt egyszerűen működészavarként értelmezik (elég, ha a hátrányos helyzetű 
diákok esélyeire gondolunk). Különböző módokon – pl. tagozatos osztályok létrehozásával – 
kialakult a másodlagos szelekció, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyre homogénebbé 
válnak az iskolai közösségek: ezek ugyan elvileg tanulmányi eredmények alapján válogatnak, 
de óhatatlanul megjelenik a származás szerinti homogenizálódás is. 
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“Rejtett tanterv” és pedagógiai célképzetek: 
A központi intenciók – azaz a tanterv, az aktuális pedagógiai alapelvek – többféle 

láncolaton keresztül jutnak el a tanárhoz: így az a helyi elvárások, érdekek szerint már eleve 
módosult formában érkezik meg a tantestülethez. Ám ennél is fontosabb, hogy maga a 
pedagógus milyen tulajdonságokkal rendelkező embereket szeretne nevelni? És itt persze az 
az igazán fontos, hogy az általában felsorolt eszményekből (becsületes, szorgalmas emberek 
képzése stb.) mennyit valósít meg ténylegesen a tanár napi munkája során – hiszen ez nem 
más, mint mikro történések sorozata, ami pedig ismét a “rejtett tanterv” témakörébe tartozik. 
 
Iskolai tapasztalat és szocializáció:  
azaz mit tanulhatnak a gyerekek egyre gyűlő tapasztalataikból? 

• a didaktikai funkciók ismétlődő rituáléja (tehát pl. a mindig ugyanúgy felépített 
kérdések) következtében egyrészt csökken a szoros értelemben vett tanítás potenciálja, 
de ugyanilyen súlyos veszteség éri a gyerek szocializációs potenciálját 
(együttműködési képesség, tolerancia, érvelés, vitatkozás, mások véleményének 
meghallgatása)  

• a gyerekek egymással történő együttműködésének hiánya rontja a tanulás 
eredményességét  

• mérlegelést nélkülöző “kérdezz-felelek” óravezetés → unatkozik a nebuló (a szellemi 
alulterhelés pszichés túlterheléssel jár: utóbbi az unalom)  

• zsúfoltság, kevés idő →a (sürgetett) tevékenységek látszattá válnak (érdeke lesz pl. a 
színlelt érdeklődés, hiszen ez az intézményi elvárás)  

• lehet, hogy pont az előbbiek miatti monotonitás ellen védekeznek a tanulók az intenzív 
tanórai társasági élettel? 

 
A “rejtett tanterv” forrásainak csoportosítása 
Szisztematikus, iskolán belüli tényezők: 

• az iskolai érték- és értékelési rendszer  
• az iskolai ismeretszerzés jellemzői  
• a tudáselosztás demokratizmusa  
• a pedagógusok céltudata  
• az osztály mint viszonyrendszer  
• az osztály mint munkahely, mint sajátos térelrendezés  
• az iskolai időkezelés  

Szisztematikus, iskolán kívüli tényezők: 
• az iskolai értékrend és a társadalmi rétegek értékrendjének viszonya (ezen belül a 

gyermek korai [családi] szocializációjának minősége, különös tekintettel a 
nyelvhasználatra)  

• az utca; 
• a tömegkommunikáció  
 

Hogyan kezelhetjük a “rejtett tantervet”? 
azaz: mi a teendő, ha felfedezzük valamiféle implicit tanterv érvényesülését?  

• Előrelátó, gondos tervezéssel és kivitelezéssel csökkenthető az iskolai folyamatokban 
a negatív előjelű mellékhatások mennyisége, bár sokszor nehéz őket felfedezni. 

• Ezen kívül adott esetben egyes rejtett hatásokat céljaink szolgálatába is állíthatunk: 
míg például a nagyobbaknál a korábban említett rituálék csupán unalmat váltanak ki, 
addig kisiskolásoknál ez egyfajta biztonságérzetet kölcsönöz. 
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5.2. A spontán kirekesztődés mint iskolai ártalom 
/Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet 
Okker, Budapest, / 

 
A spontán kirekesztődés fogalma 

Az ember egyik legfőbb, elszakíthatatlan nembeli sajátossága a tevékenység. Ennek 
révén hoz létre maga is értékeket, s ennek folyamatában fejlődik. A nevelési folyamat is a 
tevékenységre épül, ebbe ágyazódik, s szerkezete is a tevékenység fejlődési szakaszait követi. 
A tevékenység fejlődési folyamatában a belső vezérlésű, autonóm aktivitás fázisát megelőzi a 
heteronóm, vagyis külsőleg szabályozott aktivitás szintje. Az emberi tevékenységnek ez a 
fejlődési szakasza nevelési szempontból különleges fontosságú, amennyiben ez a 
legkönnyebben hozzáférhető a céltudatosan orientáló nevelő hatások számára, 
következésképpen ebbe épülhet be legeredményesebben a nevelői befolyás, s így az ebben a 
fázisban érvényesülő nevelési hatásrendszer döntően beleszól abba, hogy a személyiség 
ösztönző rendszere, s ennek következtében életvezetése milyen minőséget vesz fel. Röviden 
szólva, a gyerekek a heteronóm aktivitás periódusában nevelhetőek a legeredményesebben. 
Magától értetődően egy oktatáscentrikus modell alapján működő iskola elmegy ezek mellett a 
lehetőségek mellett, nem él velük, s így később már nem tolható nevelési deficiteket hagy 
maga után. 
 
A probléma lényege 
 A nevelési hatásegyüttesek nem légüres térben, hanem mindig valamilyen 
tevékenységforma keretében érvényesülnek. A főbb tevékenységi formák: 

• tanulmányi tevékenység 
• önkormányzati tevékenység 
• önkiszolgáló tevékenység 
• termelő tevékenység 
• kulturális-esztétikai tevékenység 
• alkotó tevékenységek. 
 

Ha valamely tanuló vagy tanulói réteg nem kap lehetőséget rá, hogy bekapcsolódjék a 
felsorolt tevékenységformák valamelyikébe, kiszakad a nevelési hatásegyüttesek 
vonzásköréből, s az egész nevelési folyamatból kirekesztődik. Ennek következtében a 
nevelési folyamat diszkriminatív jellegűvé válik, s a kirekesztett tanulói rétegek 2-4 év alatt 
végleges, már felszámolhatatlan nevelési deficitet halmoznak fel. Már csak azért is, mert az 
iskolai tevékenységrendszerből való kirekesztődés együtt jár a formáló kortársi interakciós 
folyamatokból történő kirekesztődéssel, tehát igen nagyra nő a hatásrendszerbeli vákuum.  
 Ezen a ponton egy olyan súlyos deformitás jelenik meg a nevelési folyamatban, amit a 
továbbiakban a spontán kirekesztődés terminussal jelölünk. Spontán kirekesztődésen, saját 
értelmezésünk szerint, egyes tanulói rétegeknek a konstruktív tevékenység- és 
feladatrendszerből való kiiktatódását, következésképpen a formáló hatású, szabályozott, 
kortársi interakciós folyamatokból történő kívülrekedését, tehát a teljes indirekt nevelési 
hatásrendszerből való kirekesztődését, kiszorulását értjük. 
 A spontán kirekesztődés sajnálatos módon a 10-14 éves korosztály igen nagy hányadát 
érinti, s következményei a 13. életév körül már szignifikáns nevelési deficitekben 
mutatkoznak meg. Ezek a nevelési hiányosságok egyértelműen tetten érhetők a konstruktív 
magatartásformák kialakulatlanságában, alacsony gyakoriságában; a destruktív 
magatartásformák átlagon felüli gyakoriságában; a konstruktív magatartási motívumok 
funkcióképtelenségében; a destruktív motívumok megerősödésében; a konstruktív magatartás 
normarendszerének alacsony színvonalú ismeretében. 
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A spontán kirekesztődés okai, kialakulásának mechanizmusa 
 A spontán kirekesztődés okai sokfélék; ebben a fejezetben csak a leggyakoribb s a 
legszélesebb tanulói rétegeket érintő okokra térünk ki. Az első és legfontosabb ok az oktató-
nevelő intézmények szűk tevékenységrepertoárja. Ha az iskolák tevékenységi kínálata nem 
elég széles és sokrétű, s csupán a tanulmányi tevékenységre redukálódik, a tanulók jelentős 
része nem jut érdemi és folyamatos tevékenységet kívánó feladathoz, így nevelődése sem lesz 
teljes értékű. 
 A szűk tevékenységrepertoárnak a nevelési folyamatot torzító, a nevelés, a 
személyiségfejlesztés hatékonyságát rontó hatását tulajdonképpen már a 20. század elején 
felismerte mind a neveléstudomány, mind a pedagógiai gyakorlat, csak éppen nem vetette alá 
mélyelemzésnek az ily módon involválódó negatív folyamatokat. A reformpedagógiai 
mozgalmak és az egyre nagyobb számban megjelenő reformiskolák viszont — ösztönösen 
vagy tudatosan — mind a tevékenységrepertoár bővítésére törekedtek. 
 Ugyanakkor nem tisztázott, mi az oka annak, hogy a magyar oktatási-nevelési 
intézményrendszer tevékenységrepertoárja mára erősen beszűkült, s elsorvadtak többek között 
olyan tevékenységformák, mint az önkormányzati, az önkiszolgáló, a klub- vagy kulturális 
jellegű tevékenység.  Ennek a kedvezőtlen folyamatnak nyilván több oka van, de az egyik 
minden bizonnyal az, hogy bár tanterveink mindig deklarálták a nevelés fontosságát, nem 
írták elő a nevelő hatásokat garantáló tevékenységformák működtetését, s csupán a 
tanulmányi tevékenységre vonatkozóan fogalmazták meg - többnyire irreálisan túlméretezett - 
követelményeiket. E helyzeten nem változtatnak a tantervekben szereplő hangzatos nevelési 
célkitűzések, hiszen elérésükhöz a tevékenységbeli, személyi és tárgyi feltételek egyaránt 
hiányoznak. Különösen tragikus helyzet áll elő ennek következtében az általános iskolákban, 
amelyek a legjobb szándékkal sem tudják betölteni alapozó nevelő funkciójukat: a legjobb 
esetben is hozzávetőlegesen 50%-os kirekesztettségi rátával működnek, vagyis a tanulók fele 
nem jut tényleges, folyamatos nevelő hatást biztosító, változatos feladatokhoz. 
 A spontán kirekesztődés másik lényegi előidézője a feladatrendszer aránytalan 
elosztása. Az iskolákban kialakulnak azok a preferált tanulói rétegek, amelyek folyamatosan 
feladatokhoz jutnak, mintegy birtokolják a tevékenység lehetőségének monopóliumát, míg 
más rétegek a feladatrendszer elosztásának során folytonosan háttérbe szorulnak, mellőzötté 
válnak. 
 Ez a helyzet részben az oktatáscentrikus szemléletmód eluralkodása miatt állhat elő: a 
gyerekek személyiségét, az oktatáscentrikus hagyományok és beállítódás következtében, 
kizárólag tanulmányi teljesítményük alapján értékelik, ezt követően pedig a feladatok 
szétosztásakor, a tevékenységi folyamatba való bevonáskor, szinte önkéntelenül is a jó 
tanulmányi eredményű tanulókat részesítik előnyben. A feladatrendszer aránytalan elosztását 
eredményezhetik a kirekesztő tevékenységszervezési eljárások is, mindenekelőtt a frontális 
tevékenységszervezési modell, amely nem garantálja, hogy a tanulók minden rétege 
kapcsolatba kerülhessen a feladattal, nem képes bekapcsolni a tanulmányi tevékenység 
folyamatába a közepes és gyenge teljesítőképességű tanulókat, ráadásul interakciókat sem 
indít el a tanulók között. 
 A 20. századi pedagógiai reformtörekvések egy jóval hatékonyabb 
tevékenységszervezési modellt alakítottak ki, a kooperációs csoport munkamodellt.  Ez a 
munkaszervezési megoldásmód nem csupán a tanulmányi tevékenység keretében 
alkalmazható, hanem az önkormányzati, önkiszolgáló, klubjellegű vagy egyéb 
tevékenységformák megszervezésére is. Előnye, hogy szoros kapcsolatot hoz létre a feladat 
egy-egy eleme és a munkacsoport tagjai között, interakciókat indít el, s kooperációs 
kapcsolatrendszeréből nem rekesztődik ki a tanulók egy része. 
 A spontán kirekesztődésnek természetesen vannak szubjektív, a tanulók 
magatartásában, személyiségében rejlő okai is. Már említettük, hogy az alacsony tanulmányi 
teljesítőképességű tanulók kiszorulnak vagy kivonulnak nem csupán a tanulmányi, de az 



 ELTE TTK Multimédiapedagógia és Oktatástechnológia Központ  
 Budapest, Pázmány P. sétány 1. 

 

önkormányzati, önkiszolgáló, kulturális és egyéb tevékenységformákból is. Az ő esetükben 
többszörös kirekesztettségről beszélhetünk. Ugyanez a helyzet a nevelési szempontból 
deficites, magatartási problémákkal terhelt tanulói réteggel is, amely réteg a család nevelési 
hatásrendszerének torz vagy hiányos volta miatt mutat olyan magatartási és személyiségbeli 
sajátosságokat, amelyek következtében nem tud a különböző feladatoknak optimálisan 
megfelelni, illetve társaival tartós, formáló hatású interakciókban gazdag kapcsolatot 
kialakítani. A spontán kirekesztődés okait ismerve, és saját adatgyűjtésünkre támaszkodva, az 
alábbiakban áttekintjük azokat a tanulói rétegeket, amelyeket a spontán kirekesztődés a 
legközvetlenebbül fenyeget. 
 
A spontán kirekesztődésnek kitett tanulói rétegek: 
 Talán meglepő, hogy ebben az esetben különböző tanulói rétegekről beszélünk. 
Világosan kell azonban látnunk, hogy a tanulói populáció nem egységes, és nem csupán a 
tanulmányi teljesítmények alapján rétegezhető, hanem neveltségi szint, szociális, etnikai, 
illetve nevelési hatásrendszerbeli háttér szerint is jelentős különbségek lehetnek a tanulók 
egyes csoportjai között. Ez pedig azt is jelenti, hogy globális nevelési hatásszervezéssel nem 
formálhatók hatékonyan a gyerekek, hanem egyre inkább a rétegspecifikus nevelési 
hatásszervezés látszik korszerűnek és eredményesnek. Ilyen rétegspecifikus 
hatásszervezésnek tekinthető a spontán kirekesztődés megszüntetése is. 

• az iskolai tevékenységrendszerben betöltött szerepük szerint: a tanulmányi, 
önkormányzati, önkiszolgáló és kulturális feladatrendszerrel kapcsolatban nem álló, 
megbízással, tisztséggel nem rendelkező tanulók; 

• interperszonális helyzetük szerint: kedvezőtlen szociometriai státuszú, peremhelyzetű, 
szűkkörű klikkhez kötődő és osztályt ismételt tanulók; 

• családi szerkezeti háttér szerint: a sérült szerkezetű családban, valamint a 
nevelőszülőknél nevelt gyermekek; 

• a család értékközvetítő sajátosságai szerint: a gyerekkel nem törődő családban, az 
erkölcsileg kifogásolható életvitelű, a kulturális szempontból igénytelen, a szabadjára 
engedő, a túlzottan büntető és testi fenyítést alkalmazó, az elkényeztető, a munkát nem 
végeztető és az iskolával szemben álló családban nevelkedő gyerekek; 

• a tanulmányi teljesítőképesség szerint: az alacsony teljesítőképességű, a valamely 
speciális képességükben alacsony fejlettségi szintű és egyetlen területen sem 
kimagasló teljesítményű tanulók; 

• társadalmi helyzetük szerint: valamely társadalmi kisebbséghez, illetve anyagilag 
számottevően hátrányos helyzetben lévő réteghez tartozó tanulók. 

 
 A felsorolás terjedelme önmagában is mutatja, hogy a tanulók milyen jelentős 
tömegeit fenyegeti a spontán kirekesztődés mint iskolai ártalom, ha érvényesülését tudatos 
pedagógiai beavatkozásokkal nem akadályozzuk meg. De mit tehetünk a spontán 
kirekesztődés megszüntetése érdekében? 
 
A spontán kirekesztődés megakadályozásának pedagógiai lehetőségei: 
 A lehetséges és szükséges teendők három szinten végezhetők: társadalmi, tantervi 
valamint iskolai szinten. 

• Társadalmi szinten azt kell belátnunk, hogy bizonyos tanulói rétegek családjai nem 
csupán anyagi, hanem pedagógiai segítségre is szorulnak gyermekeik eredményes 
felnevelése érdekében. Mindenekelőtt azokról a családokról van szó, amelyek anyagi 
vagy kulturális hiányosságok következtében a hétvégeken és az iskolai szünetek idején 
képtelenek gyerekeiket folyamatosan konstruktív tevékenységi lehetőségekhez 
juttatni. A tevékenységbeli vákuum egyben nevelési hatásrendszerbeli vákuumot is 
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előidéz, melyet informális, deformatív tevékenységformák és hatásegyüttesek töltenek 
ki, destruktív magatartásformákat és motivációs képződményeket stimulálva. Ha az 
egyénnek nem áll rendelkezésére konstruktív tevékenységi lehetőség, aktivitási 
szükségletét törvényszerűen destruktív módon érvényesíti, ami deformálja 
magatartását és személyiségét. Ebből következően e tanulói rétegek esetében az 
iskolán belüli kirekesztődésre mintegy rárakódik egy iskolán kívüli kirekesztődés is. 

• Tantervi szinten nélkülözhetetlennek látszik annak deklarálása, hogy az iskolában, de 
mindenekelőtt az általános iskolában, a teljes értékű nevelési hatásrendszer biztosítása 
érdekében a tanulmányi tevékenység mellett más, főként önkormányzati, önkiszolgáló 
és kulturális tevékenységformákat is működtetni kell. A tanterv további központi 
követelménye kell legyen, hogy az iskolai tevékenységrendszerből egyetlen tanuló 
vagy tanulói réteg sem zárható ki, hiszen a kirekesztés a tanulókat nevelési 
szempontból hátrányos helyzetbe hozza; a feladatokat tehát mindenkire kiterjedően 
kell elosztani, s olyan tevékenységszervezési eljárásokat kell előnyben részesíteni, 
amelyek révén minden tanuló bekapcsolódhat a különböző tevékenységformákba. 

• Iskolai szinten a vázolt tantervi előírásoknak konkrét alakot kell ölteniük. Az iskola 
köteles a saját helyi adottságainak megfelelően a lehető legszélesebb tevékenység-
repertoárt kialakítani, s gondoskodni róla, hogy minden tanuló folyamatosan kapjon 
feladatot, vagy legalább gyakran ismétlődő, eseti megbízásokat. Ha pedig ez nem 
lehetséges, biztosítani kell legalább a megbízások gyakori és mindenkire kiterjedő 
rotációját. Szükségesnek látszik a fejlett speciális képességeknek adekvát kiegészítő-
fejlesztő feladatrendszer kidolgozása is, amely az általánosan alacsony tanulmányi 
teljesítőképességű tanulói réteg számára is lehetővé teszi a csoporton belüli presztízs 
megszerzését. 

A felsoroltakkal azonos nagyságrendű iskolai szintű teendő a tevékenységrendszer speciális 
elvek szerinti szervezése. A tanulók tevékenységét célszerű a következő normák alapján 
szervezni, illetve olyan szervezeti formákat alkalmazni, amelyek az alábbi kívánalmaknak 
megfelelnek: 

• az alkalmazott tevékenységszervezési modell garantáltan hozzon minden tanulót 
kapcsolatba a feladattal, ne engedje, hogy a feladatrendszer bármely tanulói réteg 
monopóliumává váljék; 

• az alkalmazott szervezeti forma biztosítsa, hogy egyetlen tanuló se léphessen ki 
következmények nélkül a tevékenységi folyamatból, illetve ne imitálhassa a 
tevékenységet a tényleges részvétel helyett; 

• végül, de nem utolsósorban a preferált szervezeti formának pedagógiailag célirányos 
kölcsönhatásokat kell indukálnia a tevékenységet végző tanulók között. 

 
 A fenti elvek alkalmazása olyan módon történhet, hogy a tanulmányi tevékenység 
keretében csökkentjük a frontális munkaforma dominanciáját a csoport-, a páros- és az 
individuális munkaforma javára, az önkormányzati, az önkiszolgáló és a kulturális 
tevékenység keretében pedig az egyszemélyi megbízatási modellt a lehető leggyakrabban a 
munkacsoport-modellel váltjuk fel. 
 Az ismertetett iskolai szintű nevelési hatásszervezési eljárások az általános iskola felső 
tagozatában képesek a spontán kirekesztettség megszűntetésére, a nevelési deficitek 
felszámolására, a nevelési folyamatban fékező vagy deformatív szerepet játszó szubjektív és 
objektív tényezők jelentős mérvű ellensúlyozására. Ugyanakkor, ha az általános iskola felső 
tagozatában nem vesszük elejét — átgondolt pedagógiai intézkedésekkel — a spontán 
kirekesztődésnek, iskolai ártalomként fogja eltorzítani a nevelési folyamatot. 
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6. Az iskolák és környezetük 
  /Golnhofer Erzsébet–Szekszárdi Júlia: Az iskolák belső világa 
  In: Halász G. – Lannert J. (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról OKI, Bp. 2003. 239-271.o./ 
 

A kilencvenes évek gazdasági, társadalmi, politikai kihívásai folyamatos 
alkalmazkodásra késztették a magyar közoktatási rendszer szereplőit. A csökkenő 
gyereklétszám és a normatív finanszírozás természetéből fakadóan az iskolák közt verseny 
indult el a tanulókért, ezért azok egyre inkább igyekeznek az eddiginél jobban figyelembe 
venni a kliensek (szülők, tanulók) igényeit. Ugyanakkor az új szabályozó eszközök 
bevezetésével (kerettantervek, mérési-értékelési rendszerek) hangsúlyosabbá vált a központi 
szabályozáshoz való alkalmazkodás is. Ezek a folyamatok azoknak az iskoláknak kedveznek, 
amelyek innovatívak, de egyben alkalmazkodni is képesek. Az intézményi szintű autonómia 
adta lehetőség és az egzisztenciális kényszer arra készteti az iskolákat, hogy a helyi 
társadalommal (szülőkkel, társadalmi szervezetekkel), más nevelő-oktató intézményekkel, a 
munka világával, a szélesebb társadalmi közeggel működjenek együtt. A központi 
irányításban is megjelentek olyan elemek, amelyek a partnerkapcsolatok kiépítését 
ösztönözték. A gyakorlatot azonban, az együttműködési törekvések ellenére, ma még inkább 
az elszigeteltség, illetve a verseny jellemzi. 
 

6.1.  Iskolák és szülők 
A szülők és az iskola kapcsolata a rendszerváltás óta – legalábbis a jogalkotás szintjén 

– rendkívül sokat változott, a családok így lehetőséget kaptak arra, hogy saját jogokkal, 
kompetenciákkal rendelkező partnerekké váljanak. Az oktatási intézmények többsége a 
kilencvenes években, a Nemzeti alaptantervhez, majd a kerettantervekhez kapcsolódó 
pedagógiai program készítése idején törekedett is arra, hogy megismerje a tanulók szüleinek 
véleményét az iskola működéséről. Állami, önkormányzati, magánintézmények dolgoztak ki 
elégedettséget, igényt felmérő eszközöket, és készítették fel a pedagógusokat azok 
használatára. Ezek kezdeti és fontos lépések voltak ahhoz, hogy a szülőkre valóban 
partnerekként tekintsenek. A Comenius 2000 minőségfejlesztő programban elvileg megvolt a 
lehetőség, hogy a partnerség tudatos eleme legyen az intézmény működésének, fejlesztésének. 
A szülői elégedettség egyre gyakoribbá váló mérésének tapasztalatai alapján az oktatási 
intézmények képviselői úgy vélik, hogy – habár az iskola leginkább a fenntartó igényeit 
elégíti ki – a szülők is elégedettek gyermekük iskolájával  

A szülők az iskolától általában azt várják, hogy gyermekeiket alkalmassá tegye a 
munkaerőpiacon történő helytállásra (fejlessze képességeiket, készítse fel őket a következő 
iskolafokozatra), ehhez képest alárendelt szerepet játszik a gyerekek lelki egészsége, 
felkészítése az élet dolgaiban történő eligazodásra. Az intézmények céljait, működését 
befolyásoló szülői elvárások differenciáltak a tanulók életkora és ezzel összefüggően az 
iskolafokok szerint. Az általános iskola alapozó szakaszán a különböző fenntartású és 
különböző pedagógiai koncepció alapján működő iskolákkal szemben alapvető igényként 
jelenik meg, hogy az iskolák kellemes, biztonságot nyújtó helyek legyenek a gyermekek 
számára, míg a középfokon, főként a gimnáziumok kapcsán inkább a tantárgyi teljesítmények, 
a felsőfokú továbbtanulás válnak fontossá. A szülői óhajoknak való mindenáron való 
megfelelés káros is lehet, amennyiben az iskolának nincs határozott elképzelése arról, hogy 
mit is csináljon a gyerekekkel. A továbbtanulási arányok iránti fokozott figyelem 
egydimenziós értékelési sémába szorítja az oktatási intézményeket, amelyek– törekedve a 
potenciálisan később majd sikeresen továbbtanuló gyerekek beiskolázására – maguk is a 
szelekciós mechanizmusuk felerősítésében érdekeltek. 
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6.2. Az iskola és a család közötti kapcsolat 
A szülők és az iskolák viszonya számos szempontból eléggé differenciált. Egy 2000. 

augusztus elején végzett országos vizsgálatban a válaszoló szülők kb. harmada (36 százalék) 
azt válaszolta, hogy nagy vagy nagyon nagy befolyással van gyermeke óvodai vagy iskolai 
oktatására, nevelésére. A többség azonban úgy vélekedett, hogy alig vagy egyáltalán nem 
képes hatni gyermeke intézményben történő szocializációjára, mert ebbe az iskolák nem 
vonják be őket (Gallup, 1999). A ritka találkozás korlátozza az információ- és a 
véleménycserét. Az igények megfogalmazásában, a kapcsolattartás minőségében és az iskola 
eredményességének megítélésében feltehető, hogy eltérő a képzett és a kevésbé képzett 
szülők véleménye, magatartása. A képzettebbek jobban artikulálják igényeiket, erőteljesebb 
az oktatással kapcsolatos kritikai attitűdjük, elvárásaik jobban megtestesülnek a gyermekeik 
iskoláztatásába fektetett beruházásaikban, az alternatív pedagógiai módszerek iránti 
keresletükben. Az intézmény oldaláról ez felveti a felelősség, az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság kérdését, valamint azt, hogy miképpen tudják népszerűsíteni magukat az 
iskolák, hogyan menedzselik az intézményt. Valószínűleg településekhez, térségekhez 
kötődően is differenciálódik a szülők és az iskolák kapcsolatának jellege. Európai tendencia, 
hogy a szülőket ma már jobban bevonják az iskola világába és a különböző szabadidős 
tevékenységekbe, mint régebben. Ez nemcsak a szülők és az iskolák, hanem a különböző 
generációk együttműködését is erősíti. Ezzel a jelenséggel Magyarországon főként az 
iskolázás kezdeti szakaszában és az alternatív iskolákban lehet találkozni (Golnhofer, 2001). 

 
6.3. A szülői jogok érvényesülése 

A szülők jogai és kötelességei nem egy esetben egymástól elválaszthatatlanok, 
egymásnak előfeltételei. A szülő felügyeleti joga szüneteltethető, illetve végső esetben meg is 
vonható akkor, ha a szülő nem teljesíti kötelességét, például tartósan, többszöri felszólítás és 
pénzbüntetés után sem biztosítja gyermekének az óvodai nevelés keretében folyó, az iskolai 
életmódra felkészítő foglalkozáson való részvételét, nem teszi lehetővé tankötelezettségének 
vagy képzési kötelezettségének teljesítését, vagy nem segíti elő gyermekének a közösségbe 
történő beilleszkedését. A szülő kötelezettségei teljesítésének mintegy előfeltétele jogainak 
megfelelő érvényesülése. A szülők csak akkor tudják biztosítani gyermekük óvodáztatását és 
tankötelezettségének teljesítését, ha rendelkeznek a megfelelő információkkal, valamint élni 
tudnak az iskola szabad megválasztásának jogával. Ugyanakkor a tájékoztatáshoz való jog 
leginkább azoknál a szülőknél sérül, akiknek a leginkább szükségük lenne rá. 

Bár a jogszabály-módosítások folyamatosan bővítik az iskolaszék jogköreit ez a 
hazánkban valójában hagyomány nélküli testület ma még viszonylag kevés helyen játssza az 
intézmények életében az őt megillető szerepet. Sajnos ma is élő, sőt erősödő jelenség, hogy a 
pedagógusok többsége rosszul éli meg, ha egy „külső szereplő” (és a szülő továbbra is ennek 
számít) lehetőséget kap az iskolai életbe történő beleszólásra. A szülőket pedig visszatarthatja 
a véleményformálásban a retorziótól való félelem. A több évtizedes múltra visszatekintő 
szülői munkaközösségnek (SZMK) – az iskolaszéktől eltérően – a legtöbb iskolában van 
valamiféle valós funkciója. Az óvoda és az iskola legtöbbször a rendezvények, kirándulások 
megszervezésére „használja” a szülői munkaközösséget, a legtöbb pedagógus eleve 
segítőtársnak tekinti a munkaközösségbe tömörült szülőket. Előfordult ugyanakkor olyan eset 
is, hogy a szülői munkaközösség csak a pedagógiai program létrehozásakor alakult meg, hogy 
azt hivatalosan véleményezhesse. Magyarországon feltűnően sok iskolán kívüli szülői 
szervezet létezik, többségük létrejötte mögött ott áll a Magyarországi Szülők Országos 
Egyesülete (MSZOE). Az MSZOE – saját megfogalmazása szerint – ernyőszervezet, mely a 
helyi szülői egyesületeket tömöríti, a helyi tagszervezetek koordinálását végzi, és 
együttműködésre serkenti a különböző szervezeteket. Működése során számos kiadványt 
jelentetett meg, növelendő a szülők és szülői szervezetek tájékozottságát. 
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6.4. Iskolák és egyéb partnerek 
Magyarországon, a fejlett országokhoz hasonlóan, országos, regionális, helyi és 

intézményi szinten is fontos oktatáspolitikai törekvés a társadalmi partnerekkel való 
egyeztetés. Az 1993-as közoktatási törvény 1996-os módosításával alakult ki az iskolai szintű 
egyeztetés intézményének, az iskolaszéknek ma is fennálló összetétele, felelőssége. A 
fenntartó képviselőinek száma a korábbi egyharmadról egy főre csökkent, s helyüket a diákok 
képviselői foglalták el. Megszűnt a testület felállításának korábban kötelező jellege. 
Legfontosabb jogköre, hogy kötelező kikérni véleményét a pedagógiai program 
elfogadásakor. 

A helyi társadalom szereplőivel való kapcsolattartás az elmúlt öt évben az iskolák 
közel felénél nem változott. Figyelemre méltó, hogy az iskolák egyharmada viszont a 
gazdálkodó szervezetekkel, helyi vállalkozókkal, kb. 22%-uk az egyházakkal és 16%-uk a 
helyi politika szereplőivel való kapcsolat intenzitásának erősödéséről számolt be. Az iskolák 
közötti horizontális és vertikális kapcsolatok erőssége hasonló az előzőekhez, közel 50%-
uknál nem változott, de egyharmaduknál erősödött. Kevés intézménynek van külföldi 
kapcsolata, de biztató, hogy az elmúlt öt évben 21%-uknál ennek intenzitása erősödött. A 
különböző pályázatokon keresztül megvalósult kapcsolatok célja részben a tapasztalatszerzés, 
részben a közös fejlesztő munka. A partnerség erősítésében fontos szerepet játszanak a 
különböző nemzetközi pályázatok (Socrates-, PHARE-program). 

Az iskolák nem tudják kihasználni szakmai fejlesztésre a felsőoktatásban és a kutató 
intézményekben meglévő forrásokat, hiszen majdnem 60%-uk nem kerül kapcsolatba velük. 
Viszont a továbbképzésekben, a szakmai fejlesztésben végbement változásokra utal, hogy az 
elmúlt öt évben az iskolák 38%-ának elmélyültebb kapcsolata alakult ki a pedagógiai 
szolgáltató intézményekkel a hagyományos képzéseken, a szaktanácsadásokon és a 
projekttevékenységeken keresztül. Az intézmények és az oktatásban érdekeltek közötti 
kapcsolattartást segítik, ösztönzik azok a civil szervezetek, amelyek közoktatással kapcsolatos 
tevékenységet végeznek. A szervezetek együttműködése a személyes kapcsolattartáson 
(konferenciák, továbbképzések szervezése), a szakanyagok készítésén és a szakmai 
érdekérvényesítésen keresztül valósul meg. 

Európa-szerte tapasztalható, hogy megerősödött az iskolák és a helyi közösségek 
viszonya, az iskolák szorosabbra fonják kapcsolataikat a helyi szociális, nevelési 
hálózatokkal, illetve a helyi közösségek tagjai intenzívebben bekapcsolódnak az oktatási 
intézmények életébe. Ezzel a jelenséggel különösen olyan országokban foglalkoznak, ahol az 
iskolák lakóhelybázisúak, így olyan vezető közösségi intézményekké válhatnak, amelyek az 
egymástól történő tanulást is támogatják (tanulóiskolák, tanuló városok).  
 A gyermek- és ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik a közoktatáshoz, hiszen a 
nevelési-oktatási intézményekben olyan pedagógiai tevékenységet kell kialakítani, amely 
kizárja, hogy bármely gyermek származása, neme, vallása, vagy bármely más okból 
kifolyólag hátrányos helyzetbe kerüljön. Minden gyermek részére biztosítani kell azokat a 
feltételeket, és lehetőségeket melyek az egyéni képességek kibontakoztatásához, a hátrányok 
leküzdéséhez szükségesek. Az eredmények eléréséhez a családdal, a szülőkkel aktív 
kapcsolattartási formákat kell megteremteni, hiszen az alapvető cél az, hogy a gyermek a 
családban nevelkedjen, a szüleitől kapja meg azt a segítséget, amely a gyermek mindennapos 
iskolába járásához szükséges. Az oktatási intézményben a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
hangolja össze az osztályfőnöki, a szakmai és szülői munkaközösség gyermekvédelmi 
tevékenységét, ő készíti az iskolai munkaterv gyermekvédelmi fejezetét, folyamatosan 
figyelemmel kíséri a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók fejlődését. Munkájáról 
félévente tájékoztatja a nevelőtestületet. 
 Számos olyan állami fenntartású intézmény is működik az iskola mellett melynek a 
nevelési- oktatási feladatok ellátásában kiegészítő, segítő funkciói vannak. Az elvégzendő 
feladatok egy részét a Közoktatási törvény pedagógiai szakszolgálat (35.§), illetve a 
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pedagógiai-szakmai szolgáltatások (36.§) néven foglalja össze, addig más típusú feladatokat a 
Gyermekvédelemről szóló törvényben határoztak meg. A törvényekben kötelezően előírt 
ellátandó funkciókat az illetékes önkormányzat különböző szervezeti keretekben látja el, ezért 
területileg eltérő felépítésű intézmények jöttek létre. Az alábbiak azok az intézmények,, 
melyekkel az iskola a leggyakrabban találkozik pedagógiai munkája során: 

• kollégium, 
• pályaválasztási tanácsadó, 
• nevelési tanácsadó, 
• családsegítő szolgálat, 
• gyermekjóléti szolgálat, 
• gyermekvédelmi intézmények (gyermekotthon, lakásotthon, nevelőszülői hálózat, 

örökbefogadás, utógondozói ellátás), 
• rendőrség, ügyészség, bíróság 
• végrehajtási intézmények (fiatalkorúak előzetes letartóztatása, javítóintézet, 

fiatalkorúak börtöne, pártfogói felügyelet) 
 

Léteznek olyan megoldások, melyben a fenti szervezetek (pl. a családsegítő szolgálat a 
gyermekjóléti szolgálattal) összevonva, egy szervezeti és funkcionális egységben működnek. 
Szoros együttműködés alakítható ki a különböző intézménytípusok között abban az esetben is, 
ha az adott térségben hasonló feladatokkal különálló intézményként működnek. Ilyenkor 
tanácsos az együttműködés feltételeit írásban rögzíteni. A családgondozás, információcsere, 
esetmegbeszélések során rengeteg segítséget nyújthatnak egymás számára. A szolgálatok és 
más segítő intézmények közötti gyakran akadozó együttműködése javítható lenne a 
feladatkörök tisztázásával, másrészt akkor, ha a különböző foglalkozású szakemberek 
nyitottabbak lennének a másik véleményére, javaslataira. 


