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Iskola és társadalom 

 „A közoktatásban zajló folyamatokat alapvetően befolyásolja az oktatás társadalmi és 
gazdasági környezetének alakulása. A fiatalabb korosztályok létszámának változása 
módosíthatja az iskolai férőhelyekkel és a pedagógusok foglalkoztatásával kapcsolatos 
igényeket. Az olyan társadalmi jelenségek, mint a szegénység növekedése vagy a deviancia 
különböző formáinak terjedése, a családi kötelékek lazulása, a többség és a kisebbségek 
közötti kapcsolatok alakulása vagy a különböző társadalmi rétegek közötti különbségek 
növekedése, közvetlenül érzékelhetőek az iskolákban, és hatnak az oktatáspolitika céljaira is. 
A gazdasági növekedés üteme befolyásolja a közoktatás működtetésére és fejlesztésére 
fordítható erőforrások nagyságát éppúgy, mint azok a döntések, amelyeket a társadalom a 
megtermelt javak elosztásáról hoz. Az államháztartás egyensúlyának zavarai a közszféra 
egészét, ezen belül az oktatást is érintő megszorító intézkedésekhez vezethetnek. Nem 
szükséges ezt a sort folytatni ahhoz, hogy lássuk: akár a közoktatási rendszerben zajló 
folyamatokat, akár az ezek befolyásolását célzó kormányzati politikákat próbáljuk feltárni és 
megérteni, elemeznünk kell a társadalmi és gazdasági környezetben zajló változásokat is. 
Mivel mindannak, ami az oktatásban történik, általában évek vagy évtizedek múlva 
jelentkezik a hatása, különösen fontos e területen a jövőről való gondolkodás, ami viszont 
megnehezülhet akkor, ha a társadalmi és gazdasági változások felgyorsulnak. 

A közoktatás a legutóbbi időkig egyike volt azon társadalmi rendszereknek, 
amelyeket a globalizálódás és a nemzetközi integráció viszonylag kevéssé érintettek, és 
amelyeknek fejlődését alapvetően belső nemzeti hatások alakították. Az ezredforduló 
azonban e területen is változást eredményezett. A közép-európai volt szocialista országok, 
köztük Magyarország, a globális környezet hatásaival a közoktatás területén a kilencvenes 
évek közepétől elsősorban a legfejlettebb gazdasággal rendelkező országokat tömörítő 
OECD-hez való csatlakozásuk révén találkozhattak (Halász–Kovács, 2002). Elég csupán 
arra, az e szervezethez kötődő, PISA néven világszerte ismertté vált vizsgálatra utalni, amely 
sok ország – köztük Magyarország – számára súlyos visszajelzéseket adott közoktatási 
rendszerük eredményességéről, és ami nem egy esetben a nemzeti oktatáspolitikai prioritások 
újrafogalmazásához is vezetett.  

A közoktatás fejlődését közvetlenül érintő nemzetközi hatások között kontinensünkön a 
legjelentősebb az európai integráció előrehaladása, és különösen az Európai Unió oktatásügyi 
szerepének látványos bővülése. Magyarország olyan időszakban csatlakozott az unióhoz, 
amikor e nemzetközi közösség minden korábbinál jelentősebb lépést tesz abba az irányba, 
hogy harmonizálja a tagállamok nemzeti oktatáspolitikáit. Az EU-országok vezetői 2000 
tavaszán tartott rendkívüli csúcsértekezletükön konkrét, statisztikai mutatókkal jól 
ellenőrizhető oktatáspolitikai célokat tűztek ki, továbbá döntöttek arról, hogy az oktatás 
területén is elkezdik alkalmazni a kormányzati politikák harmonizálásának azt a módszerét, 
amelyet korábban az Amszterdami Szerződés alapján a foglalkoztatatási politikában vezettek 
be (Halász, 2003). Az ennek nyomán elindult ún. lisszaboni folyamat keretében megszületett 
„Részletes munkaprogram” három alapvető prioritást határozott meg a közösségi oktatási 
rendszerek számára: (1) az oktatási és képzési rendszerek minőségének és 
eredményességének növelését, (2) az oktatáshoz és képzéshez való hozzájutás 
megkönnyítését minden ember számára és (3) az oktatás és képzés megnyitását a tágabb világ 
előtt. Ezekhez rögtön specifikus célokat is kapcsoltak, és a 2010-ig terjedő időszakra 
mindegyik cél mellé konkrét feladatokat és határidőket rendeltek hozzá (Az európai 
oktatási..., 2002). A közösségi oktatáspolitika végrehajtását célzó program megvalósításába a 
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csatlakozási szerződés 2003 tavaszán történt aláírását követően bekapcsolódott Magyarország 
is.” (Lannert Judit – Schmidt Andrea, 2004.) 
 
 A nemzetköziesedés folyamata bizonyos egységesüléssel is jár az európai országok 
oktatásügyében, s ez – bár kezdetei a II. világháborúig nyúlnak vissza – már a nyolcvanas, 
kilencvenes években megkerülhetetlen.  
Mindezt több, az oktatási szektortól távolabb eső szegmens is erősíti. Felerősödik például a 
nagy gazdasági, társadalmi szervezetek (OECD, EU, Világbank, stb..) oktatási szektorral 
való kapcsolata. Az Unió kezdeti lépeseit természetesen a gazdasági és pénzügyi stabilitás 
megteremtése ügyében tette. A prioritások között az oktatás továbbra nem jelent meg, bár a 
hetvenes évektől kezdődően a tagállamok egyre erősödő igényként fogalmazták meg egymás 
oktatási rendszerének megismerését. Ez vezetett az első oktatási akcióprogram elindításához, 
illetve a szervezeten belül az Oktatási Bizottság felállításához 1976-ban. Valós 
szemléletváltás az Uniós vagy ismertebb nevén Maastrcihti Szerződéshez köthető (1992), 
mely újabb közösségi tevékenységek deklarált alapjait megteremtve, az 1993. november1-jei 
hatályba lépéssel hivatalosan kimondta, hogy az oktatás a Közösség hatáskörébe tartozik. Az 
1997-es Amszterdami Szerződés, amely jelentős elmozdulást hozott többek között a 
környezet érdekeinek tiszteletben tartása, a társadalom védelme, az életszínvonal és 
életminőség kérdései terén is. Mindezek a tendenciák jól jellemzik azt az egyre 
markánsabban megfogalmazódó új irányvonalat az Unión belül, amely szerint a gazdasági 
stabilitás nem tartható fenn hosszú távon az oktatási stratégiák megfogalmazása nélkül. Az 
első kapcsolódási pontok a szakképzés terén jelentek meg, majd prioritást nyert a 
felsőoktatás is. Sajátos helyzetet teremt azonban az, hogy az oktatás, döntően a nemzetek 
saját kompetenciájához tartozó terület, így az együttműködési lehetőségek új formáit kellett 
kidolgozni.  
Megnőtt továbbá a nagy gazdasági szereplők, multicégek szerepe az oktatásban. Vagy maguk 
is jelentős képzési rendszert működtetnek, vagy markáns irányelveket fogalmaznak meg az 
oktatási intézményeket elhagyó fiatalokkal szemben. 
Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül a közép – kelet európai országok modellkeresési 
igénye sem, amely a kilencvenes évek változó társadalmi, politikai hatásrendszerében 
mintákat keresett/keres az oktatási rendszer reformjához. 

Érdemes tehát számba venni mindazokat a jelentős társadalmi és gazdasági 
folyamatokat, amelyek hatással voltak, illetve vannak a magyar közoktatásügy alakulására. 
Jelen fejezetben tehát néhány nemzetközi tendencia hazai alakulását tekintjük át 
részletesebben: 
 

1. demográfiai változások, 
2. gazdaság folyamatok hatása, 
3. az irányítás alakulása. 

 
1. A demográfiai viszonyok alakulása 
 
 A II. világháborút követően Európa szerte az oktatás expanziója volt jellemző. Ennek 
csak részben volt oka a népesség demográfia robbanása, de kétségetlen, hogy ez a tényező is 
jelentős szerepet játszott. Európa számos országában megnövekedett továbbá a 
tankötelezettség hossza és tovább gyarapodott a munka mellett tanuló felnőttek száma is.  
 A közoktatást, az ilyen nagy horderejű demográfiai változások – legyen az a népesség 
nagyarányú növekedése, vagy a nyolcvanas évektől megfigyelhető tanulólétszám csökkenés 
– mindig erősen érinti. Az ötvenes, hatvanas évek ellátási gondjait is jórészt az okozta, hogy 
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a közoktatás rendszere nem volt felkészülve a tömeges igények hatékony és egyenletes 
ellátásra. 
Jelen években a demográfiai mutatók trendszerű csökkenése tapasztalható és ez együtt jelent 
meg az életkor örvendetes növekedésével, mindez újszerű helyzetet teremtett az oktatás 
szereplői számára. Leggyakrabban a life – long learning, az élethosszig tartó tanulás 
fogalmával írják le ezt a jelenséget. Mindezt erősítik a gazdaság és a munka világában 
bekövetkezett változások, amelyek újszerű igényei állandó fejlődésre és továbbképzésre 
serkentik a munkavállalókat. A life – long learning gondolata tehát végleg elszakította a 
tanítás – tanulás fogalmait a gyermekkortól és tágította kereteit egésze élethosszra. 
A technikai eszközök gyors fejődése pedig nem csupán új kompetenciák elsajátítását igényeli 
a munkavállalóktól, hanem jelentősen segítette az új oktatási keretek/formák megtalálást és 
gyors terjedését. Ez adott lendületet például a távoktatás kezdeteinek is. 
 Magyarországon hasonló változásoknak lehetünk tanúi mind az ötvenes, hatvanas 
évek demográfiai növekedésekor, mind az ezt követő csökkenéskor. Az alapvetően hasonló 
folyamatok azonban itthon speciális közegben zajlottak (1. sz. ábra). 
 

1. ábra Az 1975 és 2001 között született korosztályok létszáma 2002. január elsején (fő)  
 

 
Forrás: Demográfiai évkönyv 2001, KSH 
 
A hazai politikai és társadalmi változások a nyolcvanas évek oktatáspolitikájában már 
éreztették hatásukat (1985. évi törvény). Ahogy Báthory Zoltán fogalmaz „..1985 nevezetes 
dátum a magyar pedagógia történetében. Ekkor véget ért egy korszak, amelyben a marxista – 
leninista ideológia és a szocialista állam nevében párthatározatokkal irányították a magyar 
oktatást. Sőt, megkockáztatom annak kijelentését – még ha kissé patetikusan hangzik is -, 
hogy eme törvénynek köszönhetően az oktatási rendszerben a demokratikus fordulat négy 
évvel előbb következett be, mint nagypolitikában….” (Báthory, 2001. 57. o.). 
A kilencvenes évek hozzák mégis a reformok kiteljesedését, ahol leginkább a felelősségi és 
finanszírozási viszonyok átalakulása volt meghatározó. A közoktatás ekkor válik a helyi 
szintű közszolgáltatás részévé, így megannyi kistelepülésnek kellett biztosítani az alsó- és 
középfokú oktatást (1990. évi XXIII. törvény.). 
„A közoktatási törvény úgy fogalmazott, hogy a közoktatásrendszerének működtetése az 
állam feladata. Az állam az ingyenes és kötelező oktatásról: 

- az állami szervek és a helyi önkormányzatok intézmény fenntartói tevékenysége, 
illetve 

- az állami, a helyi önkormányzati feladatellátás keretében gondoskodik. 
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A közoktatási törvény alapján a helyi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai és 
általános iskolai nevelésről és oktatásról. A megyei önkormányzat köteles gondoskodni a 
középiskolai és szakiskolai ellátásról, valamint a felnőtt oktatásról és alapfokú 
művészetoktatásról. A közoktatás feladatainak ellátásában intézményalapítással és nem 
állami, illetve nem önkormányzat alapítású intézménye fenntartójával kötött megállapodás 
megkötésével az állam közvetlenül is részt vesz. 
Az önkormányzati törvény szabályozza a helyi önkormányzatok feladatok körét, s előírja, 
hogy a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni az alapfokú oktatásról és egyben 
lehetőséget ad arra, hogy a települési önkormányzatok maguk határozzák meg a lakosság 
igényeit és az önkormányzatok anyagi lehetőségeinek megfelelően, hogy ezt a feladatot 
milyen módon látják el. Ilyen lehetőség, hogy saját maga működteti az intézményt, vagy más 
települések önkormányzataival társulást hoz létre és közös intézményt működtet, vagy pedig 
megállapodást köt humánszolgáltatást végző szervezettel, hogy a közoktatási megállapodás 
keretében vállalja az oktatás biztosítását. E mellett a közoktatási törvény azt is lehetővé teszi, 
hogy a települési önkormányzat lemondjon bizonyos feladatok ellátásáról – a középiskolai, 
szakiskolai és kollégiumi ellátásokról -, és kötelezően előírja a megyei önkormányzatoknak a 
feladata átvételét” (Polónyi, 2002.). 
Emellett az újonnan jövő tartalmi fejlesztés lehetősége (1993. évi törvény) lendületet adott az 
alternatív iskolák alapításának is. Az önálló szakmai fejlesztés lehetősége örvendetesen 
elindította a helyi szintű innovációs folyamatokat – természetesen e téren jelentős eltérések 
voltak intézmények közt -, amelyek gyakorta kapcsolódtak iskolaalapításhoz. Bár nem írja le 
a hatások összetettségét és a meginduló innovációs folyamtok bonyolultságát a fenti kép, 
mégis érzékelhető, hogy a csökkenő tanulólétszám mellett is a közoktatás formálódása új 
lendületet kapott. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy az intézményeknek némileg 
piaci viszonyok közt kell tartalmas szakmai programot formálni és fenntartani az érdeklődést 
maguk iránt (1. sz. táblázat).  
 

1. táblázat A fajlagosok alakulása az általános iskolákban, 1990/91 és 2002/03 között 
 

Egy iskolára Egy osztályteremre Egy osztályra Egy pedagógusra  
Év jutó tanulók száma 

Egy osztályteremre
jutó osztályok 

száma 
  
1990/91 313,2 23,4 22,4 12,0 1,0
1995/96 246,5 19,0 20,2 10,6 0,9
1997/98 245,4 18,7 20,2 10,9 0,9
1998/99 247,6 18,5 20,1 10,9 0,9
1999/00 248,8 18,5 20,3 10,8 0,9
2000/01* 247,2 22,0 20,0 10,7 1,1
2001/02 245,1 21,9 19,8 10,5 1,1
2002/03 n. a. n. a. 20,0 10,5 n. a.
Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Alapfokú oktatás 1999/2000; OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002 alapján 
Garami Erika számításai; Oktatási adatok 2002/2003, KSH 

* A 2000/2001. tanévre vonatkozó adatok a 98%-os felmérés és a trend alapján becsültek az OM által. 
 
 
Az alsó-, majd középfokú oktatásban évekig tapasztalható tömegesedés, mára elmúlni látszik, 
talán csak a nagyvárosok körüli agromerációban küzdenek teremgondokkal az iskolák. Sokkal 
jellemzőbb ez a tendencia a felsőoktatásban, ugyanakkor az előrejelzések alapján 10 – 15 
éven belül itt is gyökeresen átalakul a jelentkezők száma, korosztályi összetétele. Vagyis a 
közoktatás után a felsőoktatásnak is szembe kell nézni a tömegesedéssel, majd az azt követő 
létszámhiánnyal. 
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2. A gazdasági nyomás erősödése 
 
 „…az oktatási válság pénzügyi vonásait minden esetben élesen világíthatjuk meg, ha 
három alapvető indikátor mentén vizsgáljuk… A három indikátor: az egy tanulóra jutó 
költségek és kiadások trendje; az összes oktatási kiadás trendje; a teljes nemzeti termékből és 
a közjövedelemből az oktatásra fordított rész trendje….Az elmúlt tizenöt évben az oktatási 
költségek jóformán mindenhol meredeken emelkedtek nemcsak abszolult számokban, hanem 
a bruttó nemzeti termék , a nemzeti jövedelem és a teljes állami költségvetési bevétel 
százalékában is (Coombs, 1971.). 
„A fejlett országok oktatási kiadásait elemezve megállapítja Coombs, hogy a legtöbben 
közülük 1955-ben a bruttó nemzeti termék 2-4%-át költötték oktatásra, 1965-ben pedig már 4-
6% az oktatásra fordított kiadás” (Polónyi, 2003., 241.o.) (2. sz. ábra).  
„Ennek a képnek a fényes oldala azt mutatja, hogy minden nemzet és nép nagyobb 
fontosságot tulajdonít és elsőbbséget biztosít az oktatásnak. Sötét oldala viszont azt mondja, 
hogy az oktatási kiadások ebben az ütemben nem emelkedhetnek vég nélkül. A nemzeti 
költségvetésnek más szükségleteit is ki kell elégítenie. Az oktatás nem foglalhatja le a 
rendelkezésre álló erőforrások egyre nagyobb részét, mert ebből az egész társadalomban és 
gazdaságban súlyos nehézségek és torzulások származhatnak. Ez nem filozófia vagy nézőpont 
kérdése, hanem matematikai tény (Coombs, 1971., 53.o.) 
 
2. sz. ábra Az oktatási ráfordítások a bruttó nemzeti termék arányában a fejlett országokban (%) 

Polónyi, 2003., 245.o. 
 
 
 Mint látni fogjuk Coombs jóslata beteljesedett, hiszen a jóléti államok hetvenes évek 
közepétől gyökeresen átalakították a közkiadások finanszírozását. A megszorításoknak több 
oka is volt: 

- a legmegrázóbb és azonnali hatást az olajár robbanása okozta világszerte. A 
gazdasági recesszió pedig mindenhol az államháztartási kiadások megkurtítását 
hozta, nem szólva a munkanélküliség növekedéséről. 

- Továbbá egyre nyilvánvalóbbá kezdett válni a népesség életkorának általános 
növekedése, s az ezzel járó nyugdíj és egészségügyi terhek növekedése. 

A gazdasági megszorítások hamar összekapcsolódtak a tanulólétszám csökkenésével, de talán 
fontosabb pedagógiai hozadéka volt annak, hogy a kormányok egye nagyobb figyelmet 
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fordítottak a ráfordítások hasznosulásának mértékére. „Value for money” hangzott az 
elhíresült mondat, amely hosszú távon megindította az elszámoltathatóság gondolatát a 
pedagógiában, s amely út tovább vezetett a minőség kérdésének speciális, oktatási keretek 
közt történő meghatározásához. A minőség problémájának átgondolásában a nemzetközi 
pedagógiai mérések komoly szerepet játszottak, amelyek egyre egyértelműbbé tették, olyan 
alapfogalmak tisztázásnak igényét, mint a: 

- hatékonyság, 
- eredményesség, 
- hozzáadott érték. 

E fogalmak értelmezéséhez számos nemzetközi és hazai vizsgálat járult hozzá, most csupán a 
két legnagyobb horderejű vizsgáltra utalunk. A hazai oktatási rendszer eredményességéről a 
hetvenes évek óta az IEA – Tanulmányi Teljesítmények Értékelésének Nemzetközi 
Szervezete – mérések által alkothattunk képet. Ezen mérésekhez képest, amelyek korábban 
főleg a tantárgyi ismeretekre irányultak, új korszakot jelentett az OECD által szponzorált 
PISA- program. A háromévente ismétlődő méréssorozat változó hangsúllyal, de három 
területet vizsgál: olvasás, matematika, természettudományok. S ezeken belül is leginkább az 
úgynevezett tantárgyközi kompetenciák felmérése kap kiemelt szerepet. Ezek az élethosszig 
tartó tanuláshoz nélkülözhetetlen kompetencia területek a tudás eszközjellegét hangsúlyozzák 
inkább. 
Mielőtt megismerkednénk a fenti tendenciák és vizsgálatok hazai hatásrendszerével és 
eredményeivel, értelmeznünk kell a kijelölt fogalmakat. 
 
2.1. A hatékonyság értelmezése az oktatási rendszerben 
 

„A következőkben arra törekszünk, hogy bemutassuk a hatékonyság fogalmát, a vele 
kapcsolatban felmerült értelmezési, mérésének metodológiai, valamint a különböző 
vizsgálatokból származó adatok interpretálásának problémáit. Ennek során a hatékonyság 
fogalmát két oldalról vizsgáljuk.  
Egyrészt áttekintjük az oktatási rendszereken belül zajlott hatékonyságkutatások néhány 
jelentős vonulatát. Bemutatjuk az Egyesült Államokban megszületett “Hatékony iskola 
mozgalom” kialakulását, kutatási hátterét, eredményeit és kritikáját. Hasonlóan szólunk az 
európai országokban e területen, de más hangsúllyal zajló kutatásokról. Összefoglaljuk az 
oktatáson belüli hatékonyságkutatások alapján megfogalmazható kritériumokat.  
Végezetül az elméleti háttér, a szervezetkutatások és az oktatási rendszeren belüli 
hatékonyságvizsgálatok alapján kísérletet teszünk a hatékonyság fogalmának 
operacionalizálására. 
 
A hatékonyság — mint korábban jeleztük — új keletű fogalomnak számít az oktatásban. 
Gyakran az iskolázás minőségével tekintik azonosnak. Corcoran ennél tágabb értelemben az 
iskola jóságával azonosítja a fogalmat. Miközben rögtön arra gondolhatunk, hogy ez nehezen 
megfogható, értelmezhető kategória — a kutató szempontjából nézve pongyola fogalom —, a 
hétköznapokban mégis jól működőnek tapasztalható. Megint más megközelítés szerint az 
iskola hatékonyságát olyan tulajdonságok jellemzik, mint a gazdaságosság, a teljesítőképesség 
vagy a túlélés képessége. 
Miközben természetes igényként fogalmazódik meg az eddigieknél világosabb, jobban 
kezelhető definíció iránti igény a hatékonyság meghatározására, látni fogjuk, hogy e 
problémával (a precíz fogalomalkotással) nem kizárólag az oktatási rendszeren belül kellett 
szembesülniük a szakértőknek (tanárok, igazgatók, oktatásirányítók, kutatók stb.), ugyanez a 
kérdés hasonló erővel jelentkezett és él ma is a szervezettudományok témakörében. 
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2.1.1. A hatékonyság fogalmának értelmezési keretei 
 
2.1.1.1. A hatékonyság fogalmának közgazdasági megközelítése 
A hatékonyság fogalma a közgazdaságból került át az oktatási rendszerbe, ezért 
természetesnek tekinthetjük, ha az eredeti megközelítés és értelmezés alapján kívánunk 
jelentést adni ennek az oktatás területén is. A hatékonyság fogalma kialakulását tekintve a 
termelés folyamatához kapcsolódik, és a költség/haszon aránnyal jellemezhető, ahol a költség 
az adott termék vagy szolgáltatás előállításával, azaz a folyamattal kapcsolatos személyi és 
dologi kiadásokat tartalmazza, míg a haszon a tiszta nyereség. A megközelítés — elvileg — 
értelmezhető az oktatás területén is, hiszen definiálható a bemenet (tanuló, pénz, anyag stb.), a 
folyamat és a kimenet (a tanulók tudása, hosszabb távon a munkaerőpiacon elfoglalt helye). 
A megközelítésnek a gyakorlatban való alkalmazása esetén azonban számtalan problémával 
találkozunk. (a) A közgazdasági értelmezéshez nélkülözhetetlen a tevékenység költségeinek 
pontos meghatározása, márpedig ez az oktatásban nehéz probléma, számtalan értelmezési, 
technikai, metodikai problémát vet fel. (b) Nem szabad elhallgatnunk azt sem, hogy — bár 
egyre több kísérlet történik annak érdekében, hogy az oktatási rendszer “fekete doboz” 
jellegét felszámolják — viszonylag keveset tudunk a rendszeren belüli folyamatokról a 
választott aspektus szempontjából. (c) A pénzre való átváltást nehezíti az is, hogy nem 
egyértelmű, mit kellene pénzre váltani. Az alapkészségek fejlesztését, vagy ide tartozik a 
problémamegoldó gondolkodás fejlesztése? Mi a helyzet az attitűdök, normák, értékek 
alakításával? Ezekre a kérdésekre a közgazdasági értelmezés keretében nehéz választ találni. 
 
2.1.1.2. Szempontok a hatékonyság megítélésével kapcsolatban 
Scheerens (1992) már hivatkozott könyvében alapos áttekintést ad a hatékonyság elméletéről, 
kutatásáról és a gyakorlatban történő alkalmazásáról. A következőkben részben az ő 
megközelítését, részben Cameron és Whetten (1983) szempontjait használva röviden 
bemutatjuk a hatékonyság megítélésével kapcsolatban felvetődő kérdéseket. 
  
Kinek a szempontjai érvényesülnek a hatékonyság megítélése során?  
A szakma oldaláról közelítve ezt a kérdést, alapvetően két csoport érdekeit és törekvéseit kell 
megemlítenünk. A hatékonyság vizsgálata egyrészt foglalkoztatja kutatókat. Nem 
szükségszerű ugyan, de nem is természetellenes, ha a kutatás által meghatározott 
megközelítés esetén az eredmények alkalmazhatósága (legalábbis a közvetlen alkalmazás 
lehetősége) másodlagossá válik. Tipikusan ez a helyzet akkor, amikor egy terület elméleti 
megalapozása folyik. Ekkor ugyanis nem az áll a gondolkodás előterében, hogy az 
eredményeket hogyan lehet átvinni a gyakorlatba, hanem az, hogy hogyan lehet világos és 
stabil elméleti hátteret teremteni, amelynek segítségével a gyakorlatban zajló történések 
megmagyarázhatók. 
A szakma oldaláról a másik megközelítést az előzővel ellentétben a gyakorlati problémák 
megválaszolására való törekvés, a praxis fejlesztésének igénye vezérli. Az iskolafejlesztési 
kutatásokban ez az irányzat jelenik meg. 
  
A másik dimenzió, amelynek mentén vizsgálódhatunk, a társadalom, illetve ennek csoportjai. 
A részletek mellőzésével említhetjük itt a politikusok, a szülők / diákok / munkaerőpiac mint 
klientúra, valamint a hatékonyság elemzését egyes csoportok megbízására elvégző szakértők 
(felsőoktatás, szakmai szolgáltatás) csoportjait. 
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Kézenfekvő, hogy a különböző csoportok más-más attitűddel, igényekkel és szempontokkal 
közelítenek az iskolához. Ezért nem elképzelhetetlen, hogy az az intézmény, amelyiket az 
egyik csoport a maga szempontjai alapján hatékonynak talált, az egy másik csoport eltérő 
szempontjainak esetleg sokkal kevésbé felel meg. 
 
Mely tevékenységterületek határozzák meg a hatékonyságot a szervezeten belül?  
Az általános szervezetelmélet ezzel kapcsolatban elsősorban a vezetést, annak minőségét, a 
forrásszerzést és a motivációt emeli ki. Az oktatáson belül a hatékonysággal kapcsolatban 
elsősorban a tanítási-tanulási folyamat eredményének tekintett tanulói eredmények képezik a 
vizsgálat tárgyát, a tanulók által elsajátított tudás mennyisége és minősége az, ami alapvetően 
a hatékonyság megítélésének (korántsem vitathatatlan) alapjául szolgál. Iskolai szinten 
azonban, hasonlóan az általános szervezetkutatásokhoz, jelentősége van olyan tényezőknek, 
mint a vezető minősége, a tanterv vagy az iskola klímája. 
 
A szervezet melyik szintjén elemzik a hatékonyságot?  
A kutatások jelentős része az iskolai szintre koncentrál. Ennek részben oktatáspolitikai 
magyarázata van: nevezetesen a korábban tárgyalt hangsúlyeltolódás a makroszint felől a 
mikroszint felé. Másrészt érdekessé válik az, hogy az egyes iskolák között mekkora 
különbségek vannak, s ezek jelenléte mivel magyarázható. Ez utóbbi megközelítés mind az 
iskolafenntartók, mind a klientúra számára fontos. 
Ugyanakkor a dolog természetéből fakadóan — ha az eredményekről tájékozódni akarunk, 
akkor gyakran egyéni teljesítményeket (is) mérnünk kell — a vizsgálatokban megjelenik a 
tanuló és az osztály szintje is (teszteredmények). Másik, ha tetszik ellentétes pólusként pedig 
az országos és nemzetközi vizsgálatokat említhetjük meg, ezek közül is elsősorban az IEA 
vizsgálatokat, valamint az OECD országokban 1991 elindult, a nemzeti rendszerek 
hatékonyságának összehasonlítását célul kitűző INES projektet . 
 
A hatékonyság vizsgálatának időbeli dimenziója  
Az idővel kapcsolatban arra kereshetjük a választ, hogy mikor szokták, mikor érdemes 
vizsgálni az intézmények hatékonyságát. Ha alapvető szempontként a tanulói eredményekből 
kívánunk kiindulni, akkor kézenfekvő módon az egyes, általában hosszabb, szelekcióhoz is 
köthető, tanulási ciklusok vége jöhet számításba, tehát ilyen lehet az alap-, közép- és felsőfok 
átmenete, illetve a szakképzés felé történő kiszállási pontok. Továbbá ilyennek tekinthetők az 
egyes országokban különböző életkorokban szervezett vizsgák (szelekciós jellegüktől 
függetlenül is). 
A következő kérdés a vizsgálat gyakorisága lehet. A tapasztalat azt mutatja, hogy a mérés, így 
a megítélés megbízhatóságát erősen befolyásolja, hogy erre csak egyszer kerül sor, vagy 
bizonyos periodicitással ismétlődik. E szempontból az IEA vizsgálatok, valamint a nemzeti 
monitor jellegű mérések hozhatók fel jó példaként. Ami az iskolai szintű hatékonyságkutatást 
illeti, itt már sokkal mostohább a helyzet. A longitudinális vizsgálatok nagyon ritkák, 
miközben rendkívül szükségesek lennének. Elég példaként felhozni azt a kérdést, hogy a 
hatékonyság mennyire tekinthető az iskolák stabil jellemzőjének. E kérdésre ilyen típusú 
vizsgálatok nélkül legfeljebb tippelhetjük a választ. 
 
Milyen adatokon alapul az elemzés?  
A kívánatos és lehetséges ez esetben nem mindig találkozik. Bár jó lenne, ha a szervezetek, 
így az iskolák megítélése is alapvetően objektív adatokra támaszkodhatna, ez nem mindig 
teljesül. Az iskolai hatékonyságkutatások egyaránt támaszkodnak objektív és szubjektív 
adatokra. 
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Milyen standardok, összehasonlítások használatosak a hatékonyság megítélésénél?  
Hasonlóan más szervezetek hatékonyságelemzéséhez, az iskolák esetében is az alábbi 
összehasonlítási eljárások jellemzők. (a) A szélsőségesen eltérő (kiemelkedő és nagyon 
gyenge) teljesítmények összehasonlítása. (b) Az adott iskola teljesítményének 
összehasonlítása egy elfogadott standarddal. Ez utóbbi származhat az országos vizsgarendszer 
működéséből, vagy országos és nemzetközi (pl. Monitor, IEA) felmérésekből. (c) Gyakori 
elemzési módszer a hatékonyság mértékének tanulmányozása érdekében, hogy olyan 
szervezet, jelesül iskolák teljesítményeit hasonlítják össze, amelyek egyik része részt vett egy 
fejlesztési programban, míg a másik csoport nem.  
 
Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy az iskolai hatékonyság fogalma több szinten 
vizsgálható; erre irányuló törekvése számos csoportnak lehet, illetve van; a vizsgálat alapja 
meghatározó mértékben a diákok tanulmányi teljesítménye; az adatok objektívek és 
szubjektívek egyaránt lehetnek, de igazi jelentősége az összehasonlítható, standardizált 
adatoknak van. Végezetül érdemes megjegyezni azt, hogy az iskolai hatásokat — több más 
szempont mellett — meg szoktuk különböztetni aszerint, hogy e hatások rövid távon vagy 
hosszú távon érvényesülnek-e. Az első kategóriába tartoznak a vizsgaeredmények, míg a 
másodikba a tanulók munkaerő-piaci perspektívái, valamint későbbi tényleges pályafutásuk. 
 
2.1.2. Az iskolai hatékonyságkutatás típusai 
 
Korábban már utaltunk rá, hogy az iskolai hatékonyságkutatásnak legalább két meghatározó 
okát nevezhetjük meg: egyrészt a modern társadalmakban az oktatási rendszerek a parlament 
által újraosztott költségvetés (az állami büdzsé) jelentős részét teszik ki, így kézenfekvő a 
kérdés, hogy mi történik ezen milliárdokkal. Másrészt, túllépve a gazdasági kérdésen, az 
iskola speciális társadalmi céllal bíró intézmény, feladata a fiatalság ismereteinek, 
készségeinek, képességeinek fejlesztése, a nemzeti kultúrkincs átörökítése, az értékek és 
normák közvetítése. Mindezek által az iskola a társdalom fennmaradásához, folytonosságához 
járul hozzá. Mindkét szempont értelmessé és egyben szükségessé is teszi tehát a hatékonyság 
vizsgálatát. Scheerens ezzel kapcsolatban a hatékonyságvizsgálatok öt típusát definiálja az 
alábbiak szerint. 

- Az oktatási esélyek egyenlősége és az iskola.  
- Közgazdasági tanulmányok az oktatás termelési, termelékenységi funkciójáról.  
- Felzárkóztató programok értékelése.  
- Tanulmányok az iskolai hatékonyságról, az iskolafejlesztési programok értékelése.  
- Tanulmányok a tanárok, az osztályok és a tanítási-tanulási folyamat hatékonyságáról.  

  
A következőkben — ugyancsak Scheerens alapján — szólunk a fenti 
hatékonyságkutatásokról. Az iskolai hatékonyság vizsgálatáról, miután figyelmünk 
középpontjában ez áll, külön pontban lesz szó. 
 
2.1.2.1. Az oktatási esélyek egyenlősége és az iskola 
Az oktatási esélyek kutatása nem csekély mértékben a politika által motivált jelenség, 
megjelenése a hatvanas évekhez köthető. Létrejöttében, csakúgy mint a komprehenzivitás 
eszméjének terjedésében, ennek az iskolarendszeren belüli megjelenésében számottevő 
szerepet játszott az a tény, hogy a fejlett országok jelentős részében ekkor szociáldemokrata 
kormányok irányították a politikát. 
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Az életesélyek társadalmi meghatározottsága és az iskolai hatások vizsgálata terén az egyik 
legnagyobb visszhangot kiváltó kutatás minden kétséget kizáróan James Coleman nevéhez 
fűződik. 
Az amerikaiak az iskolázás kialakulásától kezdve hittek abban, hogy az iskola minősége és a 
diákok tanulási teljesítménye között szoros összefüggés van. Ezt a képet rombolta szét 
Coleman az Oktatási lehetőségek egyenlősége c. jelentésében. A 4000 iskolára, 60000 tanárra 
és 600000 tanulóra kiterjedő nagyszabású kutatás azzal a végkövetkeztetéssel zárult, hogy az 
iskolák csekély mértékben képesek csupán befolyásolni diákjaik eredményeit. Ezeket 
lényegében a tanulók szocio-ökonómiai státusza — azaz a szülőknek a társadalmi 
munkamegosztásban elfoglalt helyük, jövedelmi viszonyaik stb. — meghatározza. A fent 
említett társadalmi faktoroknál sokkal kisebb súllyal esnek latba olyan tényezők, mint az 
iskola által kínált szolgáltatások; a tanárok fizetése; a tanterv stb. 
Részletesebben vizsgálva, Coleman kutatásának az alapvető célja a tanulók társadalmi 
hátterének és eredményeiknek, valamint az iskolai hatás és az eredmények vizsgálata volt. Az 
iskolai jellemzőket három csoportba sorolta: (1) a tanárok jellemzői (fizetés, képesség), (2) az 
iskola anyagi ellátottsága (az épület kora, állapota, a taneszközök stb.), (3) annak az 
osztálynak/csoportnak a jellemzői, amelyhez az adott tanuló tartozik. Az eredményeket a 
következő területeken vizsgálták: (a) verbális képességek, (b) matematikai képességek 
(magasabb osztályokban a praktikus tudás), (c) természettudományok, (d) 
társadalomtudományok.  
A tanulók származásából, szocio-ökonómiai státuszából származó hatások statisztikai 
módszerekkel történő kizárása után arra a megállapításra jutottak, hogy az iskolai változók a 
tanuló teljesítmények 10%-át magyarázzák meg, azaz a teljesítmény ezen része mögött áll 
iskolai hatás. Továbbá kiderült, hogy az iskolai faktorok közül is a harmadik a meghatározó, 
tehát ismét a szocio-ökonómiai státusz került elő, csak most már nem az egyén, hanem a 
tanulócsoport szintjén. Mindennek súlyos következménye volt: az iskolai jellemzőket, az 
iskolán keresztül befolyásolható hatást leértékelték a tanulók társadalmi hátterének hatásához 
képest. 
Kétségtelen, hogy Colemanék kutatását sokan kritizálták többek között az iskolai jellemzők 
szűk körű figyelembevétele miatt. Bár nem vitatható, hogy ennek komoly valóság alapja van 
(a kutatásban az iskola anyagi ellátottságát olyan adatokkal jellemezték, mint a könyvek 
száma az iskolai könyvtárban, az épület kora, állaga, az egy tanulóra jutó költség; a tanárokról 
pedig végzettségük és fizetésük szerepelt adatként), azt meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
ezeken túl szerepeltek olyan elemek is, mint a tanárok és a vezetők viszonylása a tanulókhoz, 
a tanárok viszonya az integrált oktatáshoz (pl. vegyes nemzetiségű csoportok oktatása).  
 
A későbbiekben Jencks végzett hasonló méretű — száznál több középiskolára kiterjedő — 
longitudinális kutatást, amelynek során újra elemezték Colemanék adatait is (1972). Ennek 
eredménye — amit Scheerens alapján összefoglalunk — kísértetiesen egybecseng az előző 
kutatás megállapításaival. 
Az iskolák csak kis mértékben tudnak hozzájárulni a szegények/gazdagok, jó/gyenge 
képességű tanulók közötti különbségek enyhítéséhez. Az iskolázás minősége csekély hatással 
van a tanulók iskola utáni karrierjére, különösen a jövedelmükre. Az iskolai eredményeket 
lényegében egy bemeneti tényező határozza meg, ez a tanuló családi háttere. Minden más 
tényező másodlagos vagy irreleváns.  
Van néhány arra utaló jel, hogy az oktatási reformok, például a felzárkóztató (kompenzáló) 
programok jelentősen enyhíteni tudják a tanulók között meglévő kognitív különbségeket.  
Mindezek alapján a teljes gazdasági egyenlőség, tekintet nélkül az intellektuális képességbeli 
különbségekre, csak a jövedelmek újraosztásával valósítható meg.  
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A későbbi kutatások sem hoztak a fentiektől eltérő eredményt, azt erősítették meg, hogy az 
iskolai hatások mértéke csekély a társadalmi determinációs hatásokhoz képest. E 
kutatásoknak egyik önmagán túlmutató jelentősége, hogy inspirálták az iskolai 
hatékonyságkutatások elindítását. Felkeltették annak bizonyítási igényét, hogy az iskolai 
hatások mégsem “írhatók le” ilyen könnyen. 
 
2.1.2.2. Közgazdasági kutatások és az oktatás termelő funkciója 
Az oktatás területén zajló kutatásoknak jellegükből adódóan az a központi kérdése, hogy az 
iskola bemenetének befolyásolásával milyen hatást lehet gyakorolni annak kimenetére. 
Másképpen megfogalmazva, e kutatások célja a bemenet és kimenet változásainak 
összekapcsolása, mert ezek ismeretében lenne esély azonosítani azokat a folyamatokat, 
funkciókat, amelyek segítségével az iskola teljesítménye, végső produktuma a leginkább 
közel kerülne a tervezetthez. 
A kutatások esetében az egyik — nem is olyan könnyen megválaszolható — kérdés, hogy mi 
tekinthető szorosabb értelemben az iskola bemenetének. Melyek azok az adatok, információk, 
amelyek elég részletesen és pontosan jellemzik az iskolát, ugyanakkor lehetőséget teremtenek 
arra, hogy ezeket összefüggésbe lehessen hozni az iskolai folyamatok ugyancsak problémásan 
definiálható végeredményével. Az eddigi kutatások során bementi jellemzőként többnyire 
olyan adatokkal találkozhattunk, mint a tanár/tanuló (T/P) arány, a tanárok képzettsége és 
tapasztalata, fizetésük, valamint az egy tanulóra jutó költségek. A legújabb kutatások azonban 
azt ajánlják, hogy a tényezők között kell számon tartani a pedagógiai pszichológia által feltárt 
hatásokat mint előrejelző (predikatív) változókat. 
Az eredmények meglehetősen ellentmondásosak. Hanushek 147 input–output tanulmány 
elemzése alapján azt találta, hogy a korábban felsorolt bemeneti tényezők és a kimenet között 
az esetek 70–80 %-ában nem volt szignifikáns kapcsolat, amely tanulmányok pedig mégis ezt 
mutatták ki, azok következtetése megoszlott e hatás pozitív vagy negatív voltát illetően. 
Tulajdonképpen az egyetlen elég biztosnak tűnő következtetés, amit a kutatások e típusa 
alapján levonhatunk az, hogy a kiadások és az eredmények között nincs statisztikailag 
kimutatható kapcsolat. 
Elképzelhető, hogy ennek mélyebb okai a következőkben keresendők: (a) Az iskola sok 
vonatkozásban ma is “fekete doboz”-ként viselkedik, azaz kevés információnk van arról, hogy 
milyen folyamatok és hogyan zajlanak benne. (b) Számos olyan szabályozónak van kitéve az 
iskola, ami nem feltétlenül segíti a hatékony gazdálkodást, például az éves költségvetés 
“nullázási” kényszere, de a tanári bérek központi szabályozása is e kategóriába tartozik. 
 
E feltételezéseket némileg megerősíti Scheerens, amikor Hanushek kutatása alapján 
megfogalmazza: a bemenet és a kimenet között közvetlen kapcsolatot az előbbi rendkívül 
nagy változatossága esetén állíthatunk. Egyik tipikus példája ennek az osztálylétszám. 
Hanushek kutatásában ez 15–40 között változott. Szignifikáns hatása ennek azonban akkor 
lenne, ha ez a változatosság 10–300 közé emelkedne, ami távol áll a modern társadalmak 
realitásától. Ugyanakkor a kutatás megerősíti, hogy önmagában az osztálylétszám csökkentése 
nincs állítható összefüggésben az oktatás eredményességével. Itt is azt feltételezhetjük, hogy 
az osztálytermi folyamatokat más, olyan tényezők is befolyásolják, amelyek e bemeneti 
tényező hatásait átlagos körülmények között semlegesíteni tudják. Erre utalnak egyébként az 
osztálytermi, a tanítás-tanulási folyamatokat vizsgáló kutatások, amelyek viszont elég 
egyértelműen megerősítik, hogy ennek tervezettsége, szervezettsége, strukturált volta, 
motiváló ereje stb. nagy hatással van az egyes tanulók és a csoportok előmenetelére is. 
A tanári bérekkel kapcsolatban inkább csak feltételezésekre támaszkodhatunk, de ezek 
mindenesetre azt erősítik meg, hogy végzettséghez és szolgálati időhöz kötött béreknél az 
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“érdemeken” (merit pay), másképpen a szakmai teljesítményen alapuló díjazásnak jelentős 
hatása lehetne a munka minőségére. 
 
2.1.2.3. Felzárkóztató (kompenzáló) programok értékelése 
A kompenzáló programok szervezése szorosan kapcsolódik az esélyegyenlőségre törekvés 
problémájához. E programokat az szándék hívta életre, hogy a társadalmi hátrányokat 
felszámolja, de legalábbis csökkentse az érintett társadalmi csoportok gyermekei számára. 
Ezen időben a politikusok és a szakma is úgy tekintett az oktatásra, mint a társadalom 
megváltoztatásának, az igazságtalanságok felszámolásának egyik jelentős eszközére. A 
várakozások azonban az eredményekhez képest túlzottan fokozottak voltak. Bár parázs vita 
zajlott több ízben is a felzárkóztató jellegű programok tényleges hatásáról, végül is 
összegzésként a következő mondható. 
Az iskolai felzárkóztató programok rövid távú hatása nem kiemelkedő, a hosszú távú hatásról 
pedig keveset tudunk. Az egyes gyermekcsoportokra gyakorolt hatása a programoknak nem 
volt azonos, a kevésbé hátrányos helyzetű gyermekek többet profitáltak belőle, mint 
halmozottan hátrányos helyzetű társaik.  
A tanításról szóló tudás jelentős növekedését eredményezték e programok. Egyértelművé vált 
például, hogy a hatékony tanítás egyik meghatározó eleme a tanítás strukturálása. Végezetül 
megemlítendő, hogy e következtetéseket a kisiskolásokra, sérült, valamint alacsony státuszú 
családokból érkező gyermekekre találták érvényesnek.  
 
2.2. Az eredményesség és a hatékonyság fogalmának értelmezés 
 
2.2.1. Az eredményesség és a hatékonyság értelmezése 
Az előző fejezetben bemutattuk a hatékonyság középpontba kerülésének rendszer szintű okait. 
Megvizsgáltuk, milyen értelmezésekkel találkozhatunk az iskolai kutatások és 
szervezetkutatások területén. Láttuk, hogy számos megközelítéssel találkozhatunk. Végezetül 
kísérletet teszünk arra, hogy értelmezzük és operacionalizáljuk az iskolai eredményesség és 
hatékonyság fogalmát, azaz megadjuk olyan konkrét mutatóit, amelyek alapján az egyes 
iskolák, illetve helyi rendszerek elemzése ténylegesen elvégezhető. 
A hatékonyság kérdését két módon is megközelíthetjük. Egyrészt — elfogadva azt a 
kiindulási alapot, miszerint a hatékonyság értelmezése értékválasztás kérdése — 
törekedhetünk a hatékonyságról való gondolkodás jellemzőinek megragadására. Ez a 
megközelítés az objektív adatok helyett az egyéni gondolkodás, vélekedés, cselekvési 
késztetés feltárására törekszik. Ennek elméleti hátterét adja a versengő értékek modellje. Az 
ilyen jellegű iskolai mérések általában külső szakértő bevonását igénylik.  
Másrészt megadhatók, definiálhatók az eredményesség és a hatékonyság statisztikailag 
megragadható kritériumai, mint például a tanulmányi eredmények, a hiányzás, a szakmai célú 
iskolai kiadások egy tanulóra eső átlaga stb. (Természetesen az eredményesség, hatékonyság 
indikátoraiknak különböző rendszere, csoportjai állíthatók fel, amelyek tükrözik az értékelés 
fő célkitűzéseit.) Az iskolai gyakorlat elemzése, valamint a hatékonysággal kapcsolatos 
viszonylag közismertnek tekinthető hazai és nemzetközi kutatások eredményei segíthetik az 
iskolavezetést abban, hogy saját intézménye részére egy ilyen rendszert felállítson, illetve a 
szükséges adatok gyűjtéséhez a megfelelő eszközöket (kérdőívek stb.) elkészítse.  
A következőkben a második megközelítéshez kívánunk konkrét segítséget adni a fogalmak 
értelmezésével. Megközelítésünk szerint az előbbiek az iskola teljesítményét, munkájának az 
eredményét tükrözik, az utóbbiak pedig az eredmény eléréséhez szükséges ráfordítás (anyagi, 
időbeni stb.) mértékéül szolgálhatnak. Az eredményesség mutatóit az iskola oktató 
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tevékenysége, szocializációs eredményessége és a környezetében való ismertsége és 
elismertsége alapján definiáljuk” (Baráth, 1998.).  

2.3. A hozzáadott érték összetevői az iskolában 

„Az oktatási rendszerrel szemben egyre inkább az egyes iskola kerül a nagypolitika és a 
közvélemény érdeklődésének középpontjába. Ez rendszerint akkor esik meg, ha gyengül a 
központból történő irányítás vivőereje, és növekedik a helyi közösség fenntartói illetékessége 
és vele az iskola önállósága, miközben kibontakozik az intézmények között a diákok 
megnyeréséért folyó verseny. 
Az intézmény működésében érdekeltek folyamatosan figyelik, értékelik az iskolát. Egyrészt 
és főképp a diákok teljesítményeit, másrészt a nevelési légkört minősítik. A sajátos, egyedi 
hatás különösen akkor mutatható ki, amikor két, többnyire azonos szociális, kulturális és 
anyagi viszonyok között dolgozó iskola egyikében rendszeresen jobbak a tanulási 
eredmények, vagy a hasonló teljesítményt gazdaságosabban, bukások és „rostálás” nélkül éri 
el a tantestület. Ugyancsak a tanulmányi dimenzióban az egyik iskola esetleg inkább 
kiegyenlít, mint a másik, azaz hatásosan ellensúlyozza a társadalmi-kulturális hátrányok 
következményeit. A szociális klíma metszetében azt lehet tapasztalni, hogy az egyik helyen a 
légkört a kemény harc, esetleg az erőszakos ütközések jellemzik, másutt az együttműködéssel 
járó barátságos kapcsolatok uralkodnak. Az intézményi hatás tapasztalati alapon is 
feltételezhető. A kutatók sem tagadják létezését, erejét viszont mérsékeltebbnek tartják, mint a 
közvélemény. A jó társadalmi, kulturális pozícióból érkező diák a tanulási folyamat 
egészében és a végzés idején is a sikeresek táborában marad. Viszont a hátrányos helyzetű 
nemigen javíthat a pozícióján. Az intézményi hatás mindazonáltal összetett jelenség. 
Összetevőit legújabban a tanár – osztály – iskolai hatás együttesében határozzák meg a 
kutatók. 
A szociokulturális szempontból magas státusú szülő számára gyerekének intellektuális 
versenyképessége az előnyben részesített érték. Ennek az esélynek a kiteljesítését várja el a 
választott iskolától. A szerényebb társadalmi pozíciójú szülő alkalmasint szintén nagyra tartja 
ezt az intézményt, gyerekét viszont nem ebbe járatja, mert realitásérzéke más értékkövetésre 
készteti: a praktikus ismeretek elsajátíttatását, a gyakorlati képességek stabil kimunkálását, a 
tanulmányok biztos, nagyobb ellentmondások nélküli elvégeztetését igényli. A közvélemény 
és az oktatáspolitika a tanulók „bruttó” tanulmányi eredményei szerint rangsorolja az 
iskolákat. Egyébként az összefüggésekből könnyen kikövetkeztethető, hogy a szűkebb és 
szélesebb értelemben vett véleményformáló társadalmi csoport ebben a tekintetben is az elit. 
Szelídebben fogalmazva: a referenciakör a szociokulturálisan magasan minősíthető társadalmi 
réteg…..  
…Az intézményi hatás összefügg tehát az oktatási rendszer karakterével és az igényeket 
határozottan kifejező társadalmi rétegek álláspontjával. Ha a piaci verseny ereje és az elit 
igényei érvényesülnek, akkor az iskolák egyszerűen összevethető tanulmányi eredményeinek 
tükrében történik a minőség meghatározása. Ebben az esetben minden különösebb mérlegelés 
nélkül az iskola „bruttó” teljesítménye az értékelendő tárgy. Ha viszont az oktatásirányításban 
a szociális érzékenység is jelen van, akkor az oktatási-nevelési struktúrák működésének és 
hatásának mélyebb áramlatait is figyelembe veszik, s a hozzáadott érték keresésére is 
törekednek. Az iskola igazi „teljesítménytermelője” a tanár és az osztály. Maga az intézmény 
elsősorban ebből a két forrásból hozza létre a produkciót. A másik forrás az iskola 
„regrutációs képessége”, azaz hogy válogatni tud a tanulójelöltek között. Az iskolai 
hatásmechanizmus hozadéka a legegyszerűbben úgy fejezhető ki, hogy a magasabb 
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szociokulturális szintű rétegekből érkező tanulók többet hasznosítanak az iskola oktatási és 
nevelési adottságaiból. 
Az intézmény képzési kapacitása azonban bonyolult. A hatásérvényesítő impulzusok 
megtörnek egy metaforikusan is értelmezhető szociális-individuális-szervezeti prizmán: 
 

- a növendék(ek) szociokulturális helyzetén; 
- a társadalmi státustól nem teljesen független tanulói életúton, attitűdökön, 

magatartásjegyeken, amelyekre a teljesítményeket értékelő tanár reagál; 
- az intézményi szövedéken (kontextuson) és politikán, a tanári testület szervezeti 

kohézióján és a „szereplők” részvételén; ebben a faktorban az elemek dinamikus 
jelenléte esetén erősen feltételezhető az intézményi adottságok hatásos beépülése a 
tanulói teljesítményekbe. 

Tehát minden bizonnyal téves az a kényelmes és problémakerülő feltevés, hogy az iskolák 
tanulmányi eredmény szerinti összehasonlításakor csak a produkciók különböznek, minden 
más feltétel azonos! 
Az intézményi hatás kimutatásának szándéka érvényesül némely iskolaértékelésben is. 
Határozottan két modellel lehet számolni. 
Az egyik a „bruttó” tanulmányi eredmények kimutatása. Ezt a modellt a 
problémaközelítésnek megfelelően további indikátorokkal lehet gazdagítani: a vonzásindex 
kifejezésével és/vagy valamilyen regrutációs arány kimutatásával (a körzetből más iskolába 
elpártoló és a más körzetből az iskolába érkező növendékek aránya, illetve a felvehető 
létszámot meghaladó jelentkezés mértéke). 
A másik iskolaminősítési modellben többé-kevésbé megjelenik a hozzáadott érték iránti 
érzékenység. Adott tanintézmény eredményeinek valódi értékét például a különböző 
szociokulturális adottságú iskolák tanulmányi átlagaihoz való viszonyítással hitelesebben 
lehet kifejezni, mint csupán a nemzeti átlagok figyelembevételével” (Kovács S., 2000.). 
 
2.4. A magyarországi vonatkozások 
 
 A fent vázolt folyamatok – ha némi időbeli eltolódással is – hasonló kérdéseket 
vettettek és vetnek fel a hazai oktatásban is. A társadalmi és politikai változások a nyolcvanas 
évek végére hazánkban is felerősítették a gazdasági hatások szerepét, s az egyre 
decentrálisabb oktatási rendszer, illetve a finanszírozás gyökeres átalakulása egyre élesebben 
vetette fel a minőség – hatékonyság – eredményesség kérdését. 
 A folyamat kiteljesedése a kilencvenes évekre tehető, amikor az 1999-es közoktatási 
törvénymódosítás rendelkezett arról, hogy minden intézmény köteles minőségbiztosítási 
rendszert kapcsolni az intézményi működéséhez (1993. évi LXXIX. törvény 1999-es 
módosítása: 

- az óvoda, iskola, kollégium nevelési programjának része a nevelő, ill. nevelő – oktató 
munka ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszere (47., 48., 49. §), 

- a nevelési – oktatási intézmény vezetője felel az intézmény minőségbiztosítási 
rendszerének működtetéséért (54. §, (1)), 

- az oktatási miniszter a jogszabályban meghatározott módon megteremeti a 
minőségbiztosítás feltételeit (93. § (1) h), 

- szabályozza a minőségbiztosítási feladatok ellátásának rendjét (94. § (1) c), 
- az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont ellátja a minőségbiztosítási 

feladatok irányítását, szervezését, koordinálását 95/A.§ (2)). 
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A Minisztérium által útjára bocsátott Comenius – program három lépcsőben kívánta segíteni a 
minőségbiztosítási programok elindulását. Az intézmények pályázati úton nyerhettek jogot az 
állam által finanszírozott programok beindításhoz. A Comenius I. az intézmények 
partnerközpontú programjának megfogalmazását-, a Comenius II. a célok megvalósítását 
szolgáló folyamatok leírását és értékelését szolgálta. A Comenius III., pedig már úgynevezett 
multiplikátor intézmények hálózatának kialakítását támogatta. Ezek az iskolák, óvodák, 
kollégiumok már más intézmények minőségfejlesztő programjának kialakítását hivatottak 
segíteni. 
A Comenius – program mellett számos pedagógiai szakmai szolgáltatással foglakozó 
intézmény alakította ki a saját minőségfejlesztési rendszerét, bővítve ezzel az intézmények 
választási lehetőségeit. 
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 A minőségfejlesztési rendszer mellett szólnunk kell néhány szót az eredményesség – 
hatékonyság fogalmához erősen kötődő mérések, vizsgálatok hazai szerepéről. E téren a fent 
említett két jelentős nemzetközi vizsgálat - IEA, PISA - összehasonlítására szorítkozunk 
csupán. 
Magyarország 1968-ban csatlakozott a nemzetközileg elismert IEA Társasághoz, amely 
sokáig „ablak volt Európára” (Báthory, 2002., 32. o.), s elindította a hazai mérési – értékelési 
hagyományokat. A hetvenes évek elején váltak nyilvánossá az első IEA vizsgálat adatai, ahol 
a magyar tanulók kiváló természettudományos eredményei jogos önbizalommal töltötték el az 
érintetteket. Meg kell azonban jegyezni, hogy már ezek a vizsgálatok is utaltak a társadalmi 
egyenlőtlenségek meghatározó szerepére a gyerekek teljesítményében.   
Az OECD nemzetközi összehasonlító teljesítménymérésének, a PISA 2000-nek a célja a 
diákok olvasási-szövegértési képességeinek, matematikai és természettudományos 
eszköztudásának feltérképezése volt. Előzménye volt e vizsgálatoknak a Kiss Árpád Országos 
Közoktatási Szolgáltató Intézmény Értékelési Központjának hazai monitorvizsgálatai, 
valamint a Központ által vezetett OECD és IEA nemzetközi összehasonlító mérések (IALS, 
TIMSS - vizsgálatok). Röviden azt mondhatjuk, „…hogy az OECD–PISA felméréssorozatot, 
gazdasági megfontolások hozták létre. A különbséget úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az IEA-
felmérések a nyolcadik évfolyamon tanuló diákok természettudományos műveltségét mérik, 
az OECD–PISA pedig a tizenöt éves fiataloknak mint leendő állampolgároknak boldogulási, 
érvényesülési esélyei becsléséhez keres használható indikátorokat a tagállamok kormányai 
számára…” (Vári – Auxné  – Felvégi – Rózsa – Szalay, 2001). 
Ezek a koncepcionális különbségek csak részben magyarázzák az első vizsgálat gyenge hazai 
eredményeit (3. sz. ábra). 
 
3. sz. ábra  Az olvasási eredmények összehasonlítása (IEA, PISA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarország - PISA

Magyarország - IEA
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„…A PISA-vizsgálat eredményei is alátámasztják azt az összefüggést, miszerint az 
előnyösebb családi háttérrel rendelkező tanulók általában jobban teljesítenek, mint kevésbé 
előnyös hátterű társaik. A szocio-ökonómiai indexen magasabb értékeket képviselő tanulók 
magasabb teljesítménypontokat értek el az olvasásteszten, mint alacsonyabb indexértekkel 
rendelkező társaik…. Az oktatási rendszerek és az oktatáspolitika célja általában minden 
országban az átlagos teljesítményszint növelése, valamint a teljesítménykülönbségek 
kiegyenlítése a különböző tanulói csoportok között, például a nemek között vagy egyes 
szocio-ökonómiai szempontból elkülöníthető csoportok között. Az oktatási rendszerek sikere 
szempontjából kulcskérdés, hogy megvalósítható-e egyszerre a magas teljesítmény és a 
különböző szocio-ökonómiai háttérrel rendelkező tanulók teljesítménye közötti különbség 
csökkentése, kiegyenlítése… Magyarországon a SES-indexen (szocio-ökonómiai státusz) az 
egységnyi emelkedés 53 pontnyi teljesítménynövekedést eredményez, s ez szignifikánsan 
magasabb, mint az OECD-átlag (a részt vevő országok értékei közül Németország után a 
legmagasabb érték). Ez azt is jeleni, hogy hazánk esetében jóval nagyobb előnyt indukál az, 
ha egy tanuló jobb családi háttérrel rendelkezik, hiszen a nemzetközi átlagnál sokkal nagyobb 
mértékű előny mutatkozik a teljesítmények terén. Ezt a tényt a teljesítmények szempontjából 
pozitívnak is lehetne tekinteni, ha nem jelentene egyúttal jelentős egyenlőtlenséget. A kevésbé 
kedvező hátterű tanulók számára ez ugyanilyen mértékű hátrányként jelenik meg, tükrözve az 
oktatási rendszeren belüli nagyfokú egyenlőtlenséget hazánkban. … 
…A részt vevő országokat két csoportba lehetett osztani aszerint, hogy esetükben az iskolák 
közötti vagy az iskolán belüli teljesítménykülönbségek nagyobbak. Az országok egyik 
csoportjában – és idetartozik Magyarország is – erőteljes szegregáció mutatkozik a szocio-
ökonómiai tényezők szerint, amely részben lakóhely szerinti és gazdasági kérdés, ugyanakkor 
nagymértékben összefügg az oktatási rendszer jellemzőivel is. Ezekben az országokban 
valószínűleg az állami és magániskolák elkülönülése és/vagy a szelektív iskolarendszer, 
valamint a szakképzési rendszer jellemzői járulnak hozzá leginkább a szegregációhoz. A 
minőség és az egyenlőség érdekében ezekben az országokban különös figyelmet kellene 
fordítani az iskolák közötti különbségek csökkentésére a szelekciós rendszernek és a 
forráselosztásnak az újragondolásával, illetve a differenciált és megfelelő oktatási lehetőségek 
biztosításával.” (Vári – Auxné  – Felvégi – Rózsa – Szalay, 2001). 
 
 
3. Az irányítás alakulása 
 
 Részben a korábbi fejezetben bemutatott demográfiai viszonyok jelentős változása, 
részben az élethosszig tartó tanulás kiteljesedése vezetett el az oktatási rendszer hatalmassá 
bővüléséhez. Meghatározó szerep jutott ebben a piaci viszonyok megerősödésének, s ennek 
következtében a felelősségi viszonyok átalakulásának. 
A korábbinál jóval meghatározóbb erejű és nagyságú oktatási rendszerek működtetése mér 
nehezen volt kivitelezhető a korábbi strukturális viszonyok között, így elindult az 
oktatásirányítás újra értelmezése.  
A változás iránya nem írható le egy egyirányú folyamatként, sőt még az egyes országok 
esetén sem egyértelmű az irányításra vonatkozó reformok természete. Talán némi 
általánosítással mégis kijelenthető, hogy a közép –kelet európai országokban a decentralizálás 
volt jellemző. Ez egyaránt jelenti a már korábban említett finanszírozási és felelősségi viszony 
helyi szintre kerülését és a tartalmi szabályozás deregularizálását.  
Így lett hazánkban is a közoktatás központi és önkormányzati feladat. A finanszírozási 
megosztását szabályozó 1990. évi LXV. az önkormányzatokról szóló – törvény az 
oktatásellátás felelősségét a helyi önkormányzatokra ruházta, és ehhez átadta a korábban 
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állami tulajdonú közoktatási létesítmények tulajdonjogát. Ugyanebben az évben a közoktatási 
törvény módosítása lehetővé tette a nem állami közoktatási intézmények alapítását is. Majd 
1993. évi új közoktatási törvény egyben az oktatásirányítás és finanszírozás 
feladatrendszerének megosztását is újra definiálta a központi kormányzat, a fenntartók és az 
iskola között, amelynek legfontosabb elemei a következők voltak: 
Az oktatásellátás feladata a helyi önkormányzatokhoz került; ezt a feladatot saját intézmények 
fenntartásával – vagy más iskolafenntartókkal kötött közoktatási megállapodás keretében – 
kell ellátniuk, oly módon, hogy a közoktatási törvényben előírt tandíjmentes képzést a 
lakosságuk tanulóinak biztosítsák. Ehhez a központi költségvetés az iskolába járó tanulók 
létszáma alapján – iskola típusonként differenciált – normatív támogatással, valamint 
közoktatási célprogramok támogatásával járul hozzá. 
A nemzetközi viszonyokhoz képest is a magyar közoktatásügy volt az egyik 
legdecentralizáltabb rendszer a tartalom, a személyzet, az infrastruktúra és a finanszírozás 
terén is (2. sz. táblázat). 
 
2. sz. táblázat: A különböző szinteken meghozott döntések aránya az alsó középfokú oktatásban 1996 
(%) 

Országok Központi - 
Szövetségi Állami Regionális- 

Tartományi
Alsóbb 
területi Helyi Iskolai 

Ausztria 35 18 - - 22 25 
Belgium - 10 2 61 - 26 
Cseh K. 17 - - 21 10 52 
Dánia 26 - - - 43 31 
Anglia 20 - - - 18 62 
Skócia 9 - - - 51 40 
Finnország - - - - 64 36 
Franciaország 32 - 11 27 - 29 
Görögország 56 - 22 - - 23 
Hollandia 24 - - - 3 73 
Írország 47 - - - - 53 
Korea 37 - 31 7 - 25 
Magyarország - - - - 35 65 
Németország 4 28 15 - 16 37 
Norvégia 35 - - - 55 9 
Olaszország 39 - 25 - 3 33 
Portugália 69 - 7 - - 24 
Spanyolország 3 46 10 - - 41 
Svédország 13 - - - 22 66 
Törökország 94 - - - - 6 
Új-Zéland 34 - - - - 66 
USA - - - 2 69 29 
Forrás: OECD, 1998. 
 
A nyolcvanas évek közepétől tehát megerősödött az intézmények szakmai önállóságának a 
gondolata is. Az 1985. évi 1. tv. Egészen pontosan így fogalmaz: „ A nevelési – oktatási 
intézmények szakmai tekintetben a törvény rendelkezése szerint önállóak” (1985. I. 10.§(1)).  
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 Magyarországon a decentralizálódás folyamatát jogi- és tartalmi szabályozás szintjén, 
vagyis a törvények és a tantervek mentén is érdemes végig gondolni.  
Törvények: 

• 1985. évi. I. tv. 
„ … a törvénynek az alapkoncepciója teljesen megfelelt egy pluralisztikus, 
többpártrendszerű társadalmi berendezkedésnek…ez egy európai stílusú oktatás 
szabályozás volt…” (Gazsó, 2001). 
A törvény vezéreszméje az iskolai és pedagógusi autonómiára épült, ezáltal az iskola 
meghatározhatta saját nevelési- oktatási feladatait, helyi nevelési rendszerét és 
kiegészítő tananyagot is kidolgozhatott. Továbbá a pedagógus megválaszthatta a 
tananyagtartalmat. Nem sikerült azonban rendezni még az iskolák strukturális 
problémáit és a tantervi szabályozás ellentmondásait.  
 

• 1990. évi. XXIII. tv.- módosítás 
E törvénymódosítás jelentősége az iskola tulajdonlás monopóliumának 
megszüntetésében rejlik. Vagyis ez a rendelkezés teremt alapot a felekezeti és a 
magánszemélyek által történő iskolaalapításra.  

 
• 1993. évi LXXIX. tv. 

A mai napig – több módosítással – hatályos törvény nyolc év elteltével rendezte az 
1985-ben elindított folyamatokat. Ez a dokumentum szabályozta megnyugtatóan a 
demokratikus közoktatás alapjait, szereplőinek jogait, feladatait. Kitért a pedagógiai 
szolgáltató rendszerekre és 10 évre emelte az általános és egységes oktatást. 

 
• 1995. évi LXXXV. tv.- módosítás 

Megszünteti a Tankerületi Oktatási Központokat (TOK) 
 

• 1996. évi LXXII. tv.- módosítás 
Megerősíti a gyermeki és tanulói jogokat. Kimondja a NAT bevezetésének 
kötelezettségét és emellett újra szabályozza a vizsgarendszert, s szól a szektorsemleges 
finanszírozásról.  

 
• 1999. évi LXVIII. tv.- módosítás 

Felülírva a NAT szerepét, kimondja az iskolatípusonkénti kerettantervek kiadásának- 
és a minőségbiztosítási rendszerek kialakításának kötelezettségét. 

 
• 2002. évi XXI. tv.- módosítás 

A kerettanterv megszüntetése és az ezzel járó óraszám kötelezettségek feloldása 
 

• 2003. évi LXI. tv. – módosítás 
Az értékelési rendszer átfogó reformjának kezdeti lépései (a szöveges értékelés 
bevezetésének és a buktatás feltételeinek megváltoztatása az alsó tagozat 1-3 
évfolyamán). 

 
Tantervek: 
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„Magyarországon a tartalmi szabályozás “szocialista” modellje már a ’80-as évek 
közepétől kezdve a fellazulás tüneteit mutatta. A szakfelügyeleti rendszer felszámolása (és a 
szaktanácsadói rendszer létrehozása) 1986-ban azt jelentette, hogy ettől kezdve lehetetlen volt 
intézményesen ellenőrizni az egyébként továbbra is részletes központi tantervek betartását, és 
főleg lehetetlen volt az attól való eltéréseket központilag szankcionálni. Másrészt – igaz, 
meglehetősen szűk keretek között – választható tankönyvek jelentek meg a piacon elsősorban 
az alsó tagozaton, valamint sajátos módon a középiskolákban, ahol a szakközépiskoláknak, 
illetve a gimnáziumoknak készült tankönyveket az ellentétes iskolatípusokban is használni 
lehetett. A rendszerváltás idején azután mintegy spontán módon megvalósult a tantervi 
pluralizmus elsősorban a következő tényezők hatására. 
1989-től megjelentek a színen a szerkezetváltó (hat- és nyolcosztályos) gimnáziumok. Ezek 
az iskolák már létrejöttüket is részben a szakma tantervi törekvéseinek köszönhetik: annak a 
törekvésnek, hogy bizonyos tantárgyakat más szerkezetben, a koncentrikus ismétlést elkerülve 
lehessen tanítani. 
Az egyházak fokozatosan visszakapták 1948-ban államosított iskoláikat, és most 
természetesen saját tanterv szerint kívánták folytatni a tanítást. Alapítványi és magániskolák 
jöttek létre értelemszerűen saját tantervvel. 
Bizonyos tantárgyak tananyaga hirtelen elavult, és egyszerűen lehetetlen volt a régi tantervek 
alapján tanítani (történelem, állampolgári ismeretek, földrajz, filozófia, sőt részben az 
irodalom is). 

Ezzel a folyamattal párhuzamosan már 1989-ben elkezdődtek a Nemzeti alaptanterv 
(NAT) munkálatai. Az új dokumentum többféle cél eredőjeként jött létre. Sokan biztosítani 
akarták az iskolarendszer átjárhatóságát egy olyan időszakban, amikor elsősorban a 
szerkezetváltó gimnáziumok létrejötte miatt ez veszélybe került, sőt megszűnt. Sokan egy 
olyan tartalmi szabályozási modellt akartak létrehozni, amely jogszerűen meghatározott 
feltételek között biztosítja az iskolák autonómiáját. Sokan a képzés szerkezetének átalakítását 
tekintették főcélnak: a kezdőszakasz meghosszabbítását 4-ről 6 évre és a mindenki számára 
kötelező alapozó képzés meghosszabbítását 8-ról 10 évfolyamra. Sokan a tartalom 
átalakítását, modernizálását, új tartalmaknak az iskolákba való bevitelét érezték a 
legfontosabbnak. Sokan azt várták, hogy a NAT majd megszilárdítja a magaskultúra, a 
nemzeti kultúra pozícióit egy olyan korszakban, amikor ezt a szabadpiaci hatások – 
elsősorban a média révén – folyamatosan veszélyeztetik. 

A Nemzeti alaptantervet a Kormány 130/1995. számú rendelete adta ki. A 
dokumentum formailag az angol modellt követi, amennyiben iskolatípusok felett álló 
egységes tanterv, és évfolyamok helyett képzési szakaszokra tagolódik, azaz a követelmények 
teljesítését a 4., a 6., a 8. és a 10. évfolyam végére írja elő. Tartalmilag azonban a 
kontinentális hagyományoknak megfelelően továbbra is tananyagközpontú (a fejlesztési 
követelmények kidolgozottsági szintje meg sem közelíti az angol Nemzeti tantervet), és arról 
sem beszélhetünk, hogy a “hétköznapi tudás” aránya a tananyagban számottevően megnőtt 
volna. Újszerű – talán példátlan – vonása ugyanakkor, hogy nem határozza meg a kötelező 
tantárgyakat: a tananyagot ún. műveltségi területekbe szervezi, és az iskolákra bízza a 
tantárgyak (és a tantárgyakhoz tartozó óraszámok) meghatározását. 
A NAT egy kétpólusú szabályozási modell egyik pólusát képviselte. A másik póluson az 
iskolák helyi tantervei álltak. A helyi tantervek határozták meg – egyebek mellett – az adott 
iskolában tanított tantárgyakat, azok óraszámait évfolyamonként, az egyes tantárgyak 
tematikáját és követelményeit. E modell szerint valójában a helyi tanterv szabályozott, 
tartalmaznia kellett azonban mindazokat a követelményeket, amelyeket a NAT előírt. A helyi 
tantervek pontos tartalmát az 1993. évi többször módosított LXXIX. tv. 48. § (1) határozza 
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meg. A helyi tanterveknek 1998 tavaszára kellett elkészülniük, és az 1998/99-es tanévben 
léptek életbe először az 1. és a 7. évfolyamon. 
A NAT szokatlanul éles vitákat váltott ki egyrészt a pedagógusok, másrészt a politikusok, 
harmadrészt a szélesebb értelmiségi közvélemény körében, éspedig mind elfogadása előtt, 
mind azután. Az alábbiakban megkíséreljük számba venni a vitákra is okot adó legfontosabb 
ellentmondásokat. 
Egyesek a NAT-ban elsősorban az iskolai autonómia kiterjesztésének lehetőségét látták, 
vagyis azt, hogy a központi tantervek szabályozó szerepét a helyileg kialakított iskolai 
tantervek veszik át. Ennek megfelelően a viták és munkálatok során igyekeztek csökkenteni a 
bürokratikus beavatkozás lehetőségét, azaz a NAT konkrét előíró jellegét. Mások a kultúra 
újrakanonizálásának lehetőségét látták a NAT-ban, és igyekeztek minél pontosabb 
követelménylistákat elhelyezni benne. A két cél csak egymás ellenében volt megvalósítható. 
Minél puhábban szabályoz a NAT, annál erősebb a hatása a helyi tantervekre a 
tankönyvpiacnak és a felvételi vizsgáknak. A viták során fel kellett ismerni, hogy az iskolák 
autonómiáját nemcsak az állam korlátozhatja, hanem más kemény tényezők is: a 
versenyszféra (tankönyvek) és az autonómiát élvező felsőoktatás is. 
A NAT a rendszeres diszciplináris oktatás kezdeteit az 5. évfolyamról a 7. évfolyamra akarta 
kitolni (a kezdőszakasz meghosszabbítása). Ez együtt járt volna az alapfokú képzés felső 
határának kitolásával a 8. évfolyamról a 10. évfolyamra. A 11–12. évfolyam tananyagát a 
NAT egyáltalán nem szabályozta. Az érettségit nem adó szakképzés során (amely az új 
szabályozás szerint nem kezdődhet el a 11. évfolyam előtt) ezt a tananyagot a szakképzés 
szükségletei határozzák meg, a középiskolákban pedig az érettségi vizsga általános 
követelményei. (Ezeket a követelményeket a Kormány 100/1997. számú rendelete határozta 
meg.) Ez a képzési szerkezet nem felelt meg egyetlen magyarországi iskolatípus 
szerkezetének sem, ezért megvalósítása nagy ellenállásba ütközött. 
A NAT számos új műveltségi anyag tanítását írta elő (társadalmi ismeretek, emberismeret, 
tánc és dráma, médiaismeret stb.), amelyek tanítására azonban a tanárok általában nem voltak 
felkészülve. Ez eleve kérdésessé tette a sikert, és előre látható volt, hogy az ún. modernizációs 
tartalmak a helyi tantervekben csak formálisan és alárendelten fognak megjelenni. 

Az 1998-ban hatalomra került pártok már választási programjukban sem hagytak 
kétséget afelől, hogy a NAT alapján készült helyi tantervek bevezetését le fogják állítani, és a 
szabályozás új rendszerére fognak áttérni. Valóban 2000 nyarára elkészültek és az oktatási 
miniszter 28/2000. számú rendeletével megjelentek a kerettantervek, amelyek 2001 
szeptemberétől lépnek életbe először az 1., az 5. és a 9. évfolyamon. Továbbra is érvényben 
hagyta ugyanakkor a Nemzeti alaptantervet, de a Kormány úgy módosította rendeletét, hogy a 
követelmények szakaszolása (6+4) érvényét veszti, és azokat a 12. évfolyam végéig kell 
teljesíteni. 
A kerettantervek látszólag konkretizálják, valójában helyettesítik a NAT-ot. A változás 
lényege a következőkben foglalható össze. Visszaállt a tananyag hagyományos, az 
iskolarendszer szerkezetéhez igazodó tagolása, a 4+4+4-es rendszer, amelynek utolsó 
négyéves ciklusa a szakiskolák esetében 2 év általános képzést és 2 év szakképzést jelent. 
(Bár ez elvileg a szerkezetváltó gimnáziumokra is vonatkozik, a rendelet számukra lehetővé 
teszi, hogy a magyar és történelem tárgyak tananyagát a saját szerkezetüknek megfelelően 
rendezzék el.) 
Az angol típusú tantervi szabályozás kísérlete leállt, és a magyar közoktatás visszatért a 
kontinentális modellhez: a kerettantervek iskolatípusok szerint differenciáltak és 
évfolyamokra tagolódnak. Természetesen meghatározzák a tanítandó tantárgyakat és azok 
évfolyamonkénti óraszámát is. 
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A jelen helyzetet újabb változások jellemzik, hiszen 2004 őszén hatályba lép a NAT2., 
amely felelevenítve az első NAT hagyományait, megkísérli a helyi szintek hatásosabb 
szakmai támogatását. Ehhez nem csupán a kerettantervi kínálatot bővítik, hanem azokhoz 
úgynevezett programcsomagokat kínálnak, amelyek kézzel fogható segítséget kívánnak 
nyújtani a mindennapi pedagógiai gyakorlat számára. 
A tanítási program formailag nemcsak abban különbözik az előíró tantervtől, hogy 
részletezőbb (hiszen konkrét fogódzókat akar adni a tanárnak), hanem abban is, hogy a tanulói 
tevékenységek (feladatok, módszerek) leírása központi helyet foglal el a dokumentumban. 
A tanítási program gyakran nemcsak a tanítás részletesen kidolgozott tervét tartalmazza, 
hanem magukat a tanítás során felhasználható információhordozó eszközöket is. Ez valójában 
el is várható egy jól felépített tanítási programtól, hiszen éppen ezek nyújtják a legnagyobb 
segítséget a tanárnak. Ilyenkor beszélünk programcsomagról. Egy tanítási programcsomag 
például a következő elemeket tartalmazhatja (a programon kívül): 
tankönyvek; 
feladatlapok, munkafüzetek; 
videókazetták; 
diasorozatok, képek; 
írásvetítő-fóliák; 
kísérleti eszközök; 
multimédiás CD-ROM-ok.” (Knausz, 2002.). 
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