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A társadalmi megújulás operatív Program 3.1.1 számú, „21. századi közoktatás – fejlesztés, 

koordináció” című kiemelt projekt stratégiai célja az új magyarország Fejlesztési terv közok-

tatás-fejlesztési programjainak központi koordinációja, menedzselése, a különböző fejlesztési 

programok harmonizációja, a közoktatási intézmények fejlesztéseit és a központi fejlesztése-

ket, a területi-hálózati tevékenységeket irányító, összefogó központi intézkedés annak érdeké-

ben, hogy az ágazat szakmapolitikai elképzelései alapján minden művelet és konstrukció az 

operatív programban meghatározott célokat maradéktalanul meg tudja valósítani.

A megvalósítók – az educatio kft. és az oktatáskutató és Fejlesztő intézet (oFi) – 

konzorciumán belül az oFi-ban megvalósult elemi projektek a k+F tevékenységek, a verseny-

képesség és az esélyteremtés erősítését, a közoktatás intézményi megújulását, a tanulási 

környezetet és iskolafejlesztést támogatják, az oktatásirányítás és az iskolarendszer haté-

konyságának javítását szolgálják.
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GAZdAsáGI eGyüttműködésI és FejlesZtésI sZerveZet 

Az oeCd olyan egyedülálló fórum, ahol a kormányok együttműködnek a globalizáció által 

okozott gazdasági, szociális és környezeti problémák megoldása érdekében. Az oeCd ve-

zető szerepet játszik az új problémák és jelenségek megértésében, és segíti a kormányokat, 

hogy ezekre – például a felelős vállalatirányítás, az információs gazdaság és a lakosság elöre-

gedésének problémájára – reagálni tudjanak. A szervezet terepet kínál a kormányoknak arra, 

hogy összehasonlítsák tapasztalataikat, közös problémáikra választ találjanak, megismerjék 

a jó gyakorlatokat, koordinálják nemzeti és nemzetközi közpolitikájukat.

Az oeCd tagországai a következők: Ausztrália, Ausztria, Belgium, kanada, Chile, 

Cseh köztársaság, dánia, észtország, Finnország, Franciaország, németország, Görögor-

szág, magyarország, izland, Írország, izrael, olaszország, japán, korea, luxemburg, mexi-

kó, Hollandia, új-zéland, norvégia, lengyelország, Portugália, szlovák köztársaság, szlové-

nia, spanyolország, svédország, svájc, törökország, egyesült királyság, egyesült Államok. 

Az európai Unió részt vesz az oeCd munkájában.

Az oeCd kiadó széles körben teszi közzé a szervezet gazdasági, szociális és környe-

zeti témákban folyó statisztikai adatgyűjtésének és kutatásainak eredményeit csakúgy, mint 

azokat a megállapodásokat, útmutatókat és standardokat, amelyekről a tagállamok között 

egyetértés született. 
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elősZó

ez a jelentés „A jövő iskolája” című oeCd/Ceri-projekt legfrissebb kiadványa1. A korábbi 

kötetek bemutatták az iskolák és a rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó kihívásokat, fel-

tárták a legfontosabb tendenciákat, forgatókönyveket alkottak meg, miközben az iskolában 

alkalmazott infokommunikációs technológiákra és a tanulók közötti digitális szakadék áthida-

lására helyezték a hangsúlyt. A sorozat elindítását az oeCd-tagállamok oktatási miniszterei-

nek 1990-es találkozóján határozták el, amelynek során felkérték az oeCd-t, hogy „többféle 

elképzelést vázoljon fel »a holnap iskolájáról«”. A miniszterek úgy találták, hogy az oktatási 

rendszerek nem képesek a változásokhoz való gyors alkalmazkodásra, és kifejezték a rugal-

masabb struktúrák iránti igényüket.

Azokkal az eredményekkel szemben, melyeket „A jövő iskolája”-projekt korábbi elem-

zései hoztak a makroszintű tendenciák és forgatókönyvek összefüggésében (OECD, 2001a), 

a jelen kötet fókuszában a felvázolt jövőképek megvalósításához szükséges eszközök állnak, 

azaz hogyan, miben és miért változzanak a jövő iskolái. sokan siránkoznak azon, hogy az 

ipari korszak bürokratikus intézményei és rendszerei továbbra is szívósan kitartanak, miköz-

ben egyáltalán nem felelnek meg a 21. századi tudástársadalmaknak. Vajon az oktatási há-

lózatok az innováció, a döntéshozás és a professzionalizmus forrásaiként milyen mértékben 

vehetik át a nehézkes bürokrácia szerepét? Vajon milyen átfogóbb irányítási és kormányzati 

formákat igényelnek azok a rendszerek, amelyekben az iskolák autonómiája nő, az isme-

retszerzés forrásai bővülnek, és amelyekben a világ mind összetettebbé válik? e kérdések 

végigkísérik a jelentés fejezeteit.

A kötet alapját nyújtó elemzéseket és következtetéseket három konferencia szolgáltat-

ta, melyekhez más-más oeCd-tagállam biztosított helyszínt. A portugál oeCd-szeminárium 

„A jövő iskolája: innováció és hálózatok” címet kapta (lisszabon, 2000. szeptember); a hol-

land oeCd-konferencia a „A jövő iskolája” (rotterdam, 2000. november), a magyarországon 

rendezett összejövetel pedig az „oktatásmenedzsment az egész életen át tartó tanulás ér-

1   A kötet 2003-ban jelent meg. A benne feldolgozott konferenciákat 2000–2001-ben tartották. (A szerk.)
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dekében” (Budapest, 2001. december) címet viselte. A rotterdami és a budapesti rendezvény 

valamennyi oeCd-tagállam képviselője előtt nyitott volt, míg a lisszaboni szemináriumra né-

hány kiválasztott, oktatási hálózatokkal foglalkozó szakértő kapott meghívást.

A jelentés három fő részből áll. Az első részben az oeCd/Ceri számára készült szak-

értői tanulmányokat találunk az iskolai hálózatok és az iskolavezetés témakörében (a szer-

zők: Hans F. van Aalst, judith Chapman, ron Glatter, Bill mulford, dale shuttleworth, Anne 

sliwka). Habár a kutatások széleskörűek és sok országot érintenek, semmiképp sem be-

szélhetünk a téma mindenre kiterjedő vizsgálatáról. A második rész tanulmányai az egyes 

konferenciáknak otthont adó országokat vizsgálják, amelyek maria do Céu roldão (Portu-

gália), illetve Halász Gábor (magyarország) nevéhez fűződnek; a holland tanulmány pedig 

a legfrissebb politikai irányelveket megfogalmazó jelentések részletein alapul. michael Bar-

ber rotterdami konferencián elhangzott megnyitó előadására épülő írása – amely szintén az 

első részben kapott helyet – sokoldalúan mutatta be az angol oktatási rendszert, ezért igen 

releváns a téma szempontjából. A harmadik rész összefoglalói tartalmazzák a konferencia-

sorozat végén megfogalmazott konklúziókat, az egyes események elnökeinek/raportőreinek 

összefoglalásában (Ylva johansson, rotterdam; david Hopkins, lisszabon; donald Hirsch, 

Budapest). A kötet elején olvasható az oeCd-titkárság által jegyzett alapos bevezető, amely 

a fő témákat és kérdéseket mutatja be, összekapcsolva a közoktatás jövőjének lehetséges 

forgatókönyveivel.

A köszönetnyilvánításhoz érkezve hálával tartozunk az egyes fejezetek íróinak, akik 

tevékenyen hozzájárultak A jövő iskolája ügyében végzett munkához. köszönet illeti azokat is, 

akik a fejezetek írói mellett központi szerepet játszottak a három nemzetközi konferencia, illet-

ve szeminárium megszervezésében, de különösen az alábbi személyeket és szervezeteket: 

maria emilia Brederode santost és Filomena matost a portugál oktatásfejlesztési intézettől 

(iie); marceline engelkest és jan van ravenst a Holland oktatási, kulturális és tudományos 

minisztériumtól; kovács istvánt és juhász rózsát a magyar oktatási minisztériumtól. rajtuk 

kívül is sokan jelen voltak a kötetünkben feldolgozott szemináriumokon és konferenciákon, 

akik kivették a részüket az elemzések előkészítéséből, dolgoztak a jelen köteten, és akik sze-

mélyes hozzájárulását nem tudjuk külön-külön megköszönni.

A Ceri/oeCd-titkárság részéről david istance és mariko kobayashi volt a A jövő is-

kolája projekttel kapcsolatos munka fő felelőse, valamint a kötet eredeti változatának szer-

kesztője. (kobayashi kisasszony időközben visszatért a japán oktatási, kulturális, sport, tu-

dományos és technológiai minisztériumba.)

Az angol nyelvű kötet felelős kiadója az oeCd főtitkára.
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AZ oktAtásI InnovácIók 
terjedésének esélyeI 

mAGyArorsZáGon
Kovács István vIlmos

e kiadvány a tÁmoP 3.1.1. „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” című kiemelt 

program keretében készült, így a hazai olvasók számára azzal szeretne kedvet csinálni e be-

vezető, hogy megmutatja, égetően aktuális az oktatás jövőjéről való gondolkodás. A program 

az oktatást érintő kutatás-fejlesztési tevékenységeket támogatta, így hangsúlyosan kezelte 

az olyan jellegű tudást, ami az eredményesen véghezvitt változások és az innovációt támo-

gató hálózatok működési mechanizmusait segít megérteni. A kötetet bevezető tanulmánya 

lehetőséget teremt arra, hogy e tanulási folyamat eredményeit néhány hazai fejlesztés példá-

ján bemutassuk. Példákon, amik azt mutatják, hogy számos olyan erőfeszítést tett az ágazat, 

amelyek az előrelépés ígéretét hordozták. tárgyilagos és módszeres értékelésük biztosíthat-

ná a tanulságok levonását, és a sokszor fájdalmas erőfeszítések hasznosulását.

kiadványunk az oeCd1 oktatási innovációt segítő munkáinak sorába tartozik. mivel 

e tematikából két további kiadvány hazai megjelentetésére is sor kerül, e bevezető kitér az 

oeCd oktatás területén játszott öt évtizedes szerepének bemutatására is. magyarország 

1996-tól tagja e tekintélyes szervezetnek, és a kezdetektől készen állt arra, hogy tanuljon 

a felhalmozott tapasztalatokból.

váltoZások és elBIZonytAlAnodás A hAZAI oktAtás vIláGáBAn

e kiadványsorozat reményeink szerint kedvező impulzusokkal segítheti a hazai oktatásról fo-

lyó gondolkodást. Vitán felül áll, hogy az ágazatnak komoly kihívásokkal kell szembenéznie. 

olyan megoldatlan problémákkal, amelyekre reflektálva a nem megfelelő válaszkísérletek 

1   Organisation for Economic Cooperation and Development, azaz Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.
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már azelőtt felélték a pedagógusközösségek többségének energiatartalékait – melyek a vál-

tozást segíthették –, mielőtt a kívánt eredmények megmutatkoztak volna. A rendszerválto-

zást követő két évtizedről általánosan kialakult nézet, hogy a tengernyi hektikus és átpolitizált 

változtatási szándék nem tudta megfordítani a hazai oktatás negatív folyamatait (szegregá-

ció, a műszaki és a természettudományos szakok népszerűségének visszaesése, a szak-

matanulás presztízsvesztése stb.). A tényekre alapozott közpolitikai gondolkodás csírái – itt 

elsősorban a nemzetközi felmérések eredményeire gondolhatunk – nem arra ösztönözték 

az országot, hogy következetesen nekifogjon az ágazat újraértelmezéséhez és újraszerve-

zéséhez. Az elhatározások következetlensége és a szükséges konszenzus hiánya azonban 

kétségessé tette, hogy az elindított fejlesztések elérjék a várt eredményeket (minőségbizto-

sítás, kompetenciaközpontúság, integrált oktatás stb.). Így a mérések tartós kudarcérzettel 

járó érzékeny sebeket ejtettek a szakma önbecsülésén. A fejlődés iránti széles társadalmi 

bázisú elköteleződés – megteremtve a későbbi javulás esélyét – gyógyírt jelenthetett volna, 

de az ehhez vezető tisztító erejű viták és rendszerszintű megegyezések nem születtek meg.

A kétségtelenül felülről indított változások esetében szinte kivétel nélkül mindig el-

maradt a pedagógusok és intézményeik megnyerése (integrált oktatás, kompetenciaköz-

pontúság, az évismétléssel kapcsolatos szabályok változása stb.). A szakma egy része rend-

re kétkedve fogadta az új feladatokat, megközelítéseket, és még akkor sem szerette meg 

igazán, amikor már többé-kevésbé beépült a mindennapokba. Bizonyító erejű kipróbálás, 

vagy alapos utóvizsgálat híján az is rejtve maradt, hogy pozitívan érintette-e mindez az in-

tézmények szakmai munkáját (például szöveges értékelés2). ennek ellenére a pedagógusok 

alkalmazkodó és újító csoportja az új áramlatokat energiaforrásként kezelte – különösen, ha 

saját korábbi erőfeszítéseit támogató kezdeményezésekről volt szó. jó példa erre az eU-tá-

mogatásokkal megvalósuló programokban való magas részvétel. Félő viszont, hogy többen 

vannak azok, akik megtanulták túlélni az ideig-óráig napirenden tartott reformelképzeléseket, 

és az osztálytermek mikroklímáját „megóvták” a változásoktól. nincsenek pontos adatok 

arról, hogy a pedagógiai munka időről időre történő megújításának, fejlesztésének igénye 

az iskolák hány százalékát mozdította ki hagyományos gyakorlatából, így nem lehetünk elég 

óvatosak az ítéletalkotással. személyes tapasztalatom, hogy még az oktatási rendszer infor-

mált szereplői is eltérően értékelik például az európai támogatásokkal megvalósult kompe-

tenciafejlesztést, vagy az integrált oktatást előmozdító programok hatásosságát. e vita so-

rán megkockáztatható az az állítás, hogy miközben magyarországon szinte minden jelentős 

fejlesztési irányzat sikeres megvalósulására találunk kitűnő példákat, valamint számos bátor 

és kreatív egyedi fejlesztésre is jócskán van bizonyíték (szandaszőlős, Hejőkeresztúr), az is-

koláink számottevő része mégis konvencionálisan működik. jellemzően frontális, absztrakt 

2   Az Origo felmérésére hivatkozva a szöveges értékelés eredménytelenségére és népszerűtlenségére következtetett a Diakkapu internetes 
portál: http://www.diakkapu.hu/palyavalasztas/szuloknek/857-megbukott-a-szoveges-ertekeles.
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és ismeretközpontú a tanítás. Az iskola az értelmiségi, elsősorban hozott, a szülői háttér által 

meghatározott kulturális viselkedési mintákat érti és honorálja, és így a családok meglévő tár-

sadalmi-kulturális egyenlőtlenségeit tovább erősíti. mindezt amellett teszi, hogy az intézmé-

nyek eltérő versenyhelyzete és ebből következő polarizálódása folytán egyre homogénebb 

hátterű gyerekek kerülnek egy-egy iskolába. e kedvezőtlen hatásokat kertesi Gábor képes-

ség szerinti szegregációnak nevezi (Kertesi, 2007). e jelenség és káros társadalmi-gazdasági 

következményeinek felismerése vezetett el az integrált oktatás szakmapolitikai céljához és az 

ezt segítő innovációkhoz. ebben az esetben egy, az oktatási rendszerben végbemenő ked-

vezőtlen folyamatok visszafordításának célja vezetett el a változtatásokhoz. Bár az oktatási 

integráció csak egy az ellentmondásokkal teli számos példa közül, de több olyan tanulsággal 

is szolgál, ami miatt még érdemes visszatérni rá.

AZ oecd mInt AZ oktAtásFejlesZtés eGyIk 

leGFontosABB nemZetköZI műhelye

A PisA-vizsgálatig sokan úgy tekintettek 

az oeCd-re, ahogyan az a neve alapján 

akár logikus is lehetne. A fejlett országok 

gazdasági és fejlesztési szervezete miért 

ne foglalkozhatna csak a globális gaz-

daság legfontosabb trendjeivel, a fenn-

tartható növekedés feltételrendszerével? 

Ahhoz, hogy megértsük hogyan vált az 

oeCd az oktatásról való gondolkodás 

talán legfontosabb nemzetközi intézmé-

nyévé, és miként egyensúlyoz kényes fi-

gyelemmel az ágazaton belüli kérdések esetében is a versenyképesség és a méltányosság 

pólusai között, érdemes áttekinteni a szervezet elmúlt ötven évének fontosabb eseményeit.

Az oeCd olyan nemzetközi szervezet, melynek célja, hogy segítse a tagállamok kor-

mányait a globális gazdasági és társadalompolitikai kérdésekre adható megfelelő válaszok 

megtalálásában. jogelődje 1948-ban alakult egy meghatározott feladat, a marshall-terv kivi-

telezésére (oeeC, Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet névvel). A cél az volt, hogy 

a második világháborús pusztítások után talpra állítsa európát, az európai országok gazda-

ságát. Az 1950-es évek végére úgy tűnt, hogy a marshall-terv – és ezzel a szervezet – be is 

töltötte feladatát (Halász–Kovács, 2002).

A tagországok felismerték, hogy az európai országok gazdasági és társadalmi újjá-

szervezése során hatalmas tudás és szakértelem halmozódott fel, ami további hasznosításra 

AZ OECD-egyezmény aláírása (1960.12.14.) Forrás: OECD
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és továbbfejlesztésre érdemes. Így került sor 1960 végén Párizsban 20 ország részvételével 

az oeCd megalakítására vonatkozó szerződés aláírására3.

A Gazdasági együttműködési és Fejlesztési szervezet névvel újjáalakult intézmény-

hez később csatlakozott az UsA, kanada, új-zéland, Ausztrália és japán. A párizsi székhely 

ellenére máig sokan az angolszász gondolkodásmód megtestesítőjét látják az oeCd-ben – 

paradox módon a szervezettel kapcsolatos kétségeiket talán leginkább a központnak otthont 

adó franciák hangoztatják. A mai taglétszám (34 tag) óvatos mérlegelés mellett folyamatosan 

bővül. Velünk nagyjából együtt csatlakozott az amerikai kontinensről mexikó (mára már a fő-

titkárt adja), távol-keletről korea és a közép-kelet európai új piacgazdaságok közül elsőként 

1996-ban Csehország, magyarország és lengyelország (azóta szlovákia, szlovénia és a bal-

ti országok közül észtország) is tag lett.

A tagországok az újjáalakulást követően is alapvetően gazdasági feladatokat határoz-

tak meg a már globálissá vált oeCd számára: segítse az egészséges gazdasági növekedést, 

a pénzügyi stabilitás megőrzését, a magas foglalkoztatottság és életszínvonal megteremtését 

és fenntartását, a világkereskedelem kiterjesztését sokoldalú együttműködési formák meg-

teremtésével. A 60-as évek óta az eredetileg szűkebb gazdasági célkitűzések egyre inkább 

kiterjedtek a társadalmi élet egyéb területeire is (Halász–Kovács, 2002). meglepő módon az 

a felismerés, hogy a gazdasági célok elérésének és az eredmények fenntarthatóságának 

fontos feltételeit adja a társadalmi, kulturális környezet, a hasonlóan gazdaságpolitikai célok 

mentén szerveződött európai Unióban csak a 80-es évek vége felé kezdett megerősödni. 

A globalizáció időszakában át kellett értelmezni a nemzetek közötti verseny fogalmát, meg-

változtak a termelés körülményei, valamint újabb és újabb kapuk nyíltak meg a kereskedelem 

és a befektetések előtt. Az új körülmények között központi kérdésként vetődött fel a köz-

politikai tudás szerepe, különösen a kormányok és intézményeik hatékonyságának kérdése, 

melynek vizsgálata az oeCd egyik fő tevékenységévé vált.

A marshall-segély felhasználásának idején az oeCd elődszervezete jelentős erőfor-

rásokkal rendelkezett. ma már azonban – a Világbankkal, az ensz fejlesztési szervezetével 

(UndP) vagy az európai Unióval összevetve – az oeCd a leginkább olyan szervezet, mely 

nem anyagi ösztönzőkkel, segélyekkel, támogatásokkal próbálja meg befolyásolni a globális 

vagy nemzeti szintű fejlődést, hanem alkalmazott módszereivel, egyre sokrétűbb szakértel-

mével és a kormányközi, illetve a szektor vagy tárcaközi együttműködés és az egymástól 

való tanulás lehetőségének maximális kihasználásával (Halász–Kovács, 2002). A szervezetet 

számtalan névvel illetik: közpolitikai tudásközpont (think-tank), gazdaság- és társadalompoli-

tikai monitoring szervezet, elit klub vagy a kormányzást gyakorlatiasan segítő képzőközpont. 

A szervezet a felhalmozott és a ma is – elismerést érdemlően – termelődő tudásnak köszön-

3   Ausztria, Belga Királyság, Kanada, Dán Királyság, Francia Köztársaság, Német Szövetségi Köztársaság, Görög Királyság, Izlandi 
Köztársaság, Írország, Olasz Köztársaság, Luxemburgi Nagyhercegség, Holland Királyság, Norvég Királyság, Portugál Köztársaság, 
Spanyolország, Svéd Királyság, Svájci Államszövetség, Török Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, 
Amerikai Egyesült Államok.
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hetően vált különösen nagy befolyásúvá. A tudás és a tanulás ily módon kiterjesztett értel-

mezése nem gyengíti, sokkal inkább kiemeli a tudás kezelésének azon kérdéseit, melyek az 

oktatási rendszerhez köthetők.

A 90-es évek második felében a magyar kormány számára az oeCd hazai feladatairól 

készített jelentésekben meglepő módon az oktatással összefüggő feladatokról szóló beszá-

molók voltak a leggazdagabbak, valamint magyarország az oktatási ágazatban fordított leg-

inkább forrásokat arra, hogy bekapcsolódjon az oeCd tevékenységeibe. ennek okai részben 

az oktatási ágazat irányítóinak tudásigényében, részben a nemzetközi szervezet felépítésé-

ben rejlenek. Az oktatás területén kiemelkedő hatékonysággal alkalmazták az oeCd munka-

módszereit, egyfajta innovációs műhelyként példaadó gyakorlat alakult ki a közös tudásfel-

halmozás és -megosztás formáira. Az oktatási igazgatóság korlátozott pénzügyi erőforrásait 

az egyes programokhoz önkéntesen csatlakozó országok saját hozzájárulásai egészítették 

ki, megsokszorozva a szervezet oktatásra fordítható tényleges erőforrásait. magyarországot 

továbbá a csatlakozásunkat követő közel másfél évtizeden keresztül olyan oktatáspolitika jel-

lemezte, amely – bár kiszámíthatóságában elmaradt a várakozásoktól –, alapvetően a fejlett 

országok oktatáspolitikájának főáramát figyelve és ahhoz többé-kevésbé illeszkedve haladt. 

ezt a törekvését hatékonyan segítette az együttes tanulási-fejlesztési tematika, illetve mun-

kamódszer, amely egyaránt tartalmazta a saját politikák társak általi értékelését és a közös 

tudást felhasználó oktatáspolitikai know-how létrehozását és hozzáférhetővé tételét.

Az oeCd az elmúlt években számos erőfeszítést tett a felhalmozott tudás hasznosu-

lásának előmozdítása érdekében, de a központi „marketing” kezdeményezéseknél hatáso-

sabb eszköz a tagországok értő figyelme. Az oeCd nemzetközi elismertsége szempontjából 

óriási előrelépést jelentett a PisA-vizsgálat. talán ma már túlzottan is ezzel azonosítják az 

oeCd oktatási igazgatóságának tevékenységét, jóllehet számtalan égetően fontos és szín-

vonalasan feldolgozott téma szerepel a napirendjén.

Az oeCd tematikus kiadványai közül egy igen értékes dokumentumot tart kezében az 

olvasó. A kiadványt az oeCd oktatáskutatási és innovációs központja által gondozott, ún. 

„A jövő iskolája” (school for tomorrow) projekt részeként készítették. A sorozat iránti igény 

– amelynek e kiadvány is része – az oeCd tagországok oktatási minisztereinek 1990-es ha-

tározata nyomán fogalmazódott meg, és azt a kérdésfelvetést kellett megválaszolnia, hogy 

milyen jövőbeni alternatívákkal számolhatunk az iskolák átalakulása során, és ebben milyen 

szerep hárul az innovációt segítő szakmai hálózatokra.

váltoZó környeZet, váltoZó kIlátások

Az iskolával versengő, a tanulók fejlődését jelentősen befolyásoló külső hatások soha nem 

látott mértékűvé erősödtek (tv, közösségi felületek, internet). magyarországon az oktatási 

szakemberek között is népszerű az a vélekedés, hogy a hazai bajok forrása nem a változá-
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sok elégtelensége, hanem a hagyományos működéstől való elmozdulási kísérletek hektikus-

sága. Ahhoz, hogy ezeket a vélekedéseket értelmezhessük, különösen fontos az elmúlt húsz 

év változásainak tárgyilagos, az alkalmazott módszerek vonatkozásában is igényes értéke-

lése. A kritikai szemléletet a negatívumok hangsúlyozása jellemzi. Ugyanakkor számos tény 

támasztja alá azt az útkeresést, ami az iskolával szembeni megváltozott elvárásokra kereste 

a választ. Várhatjuk-e azt, hogy a nélkül biztosíthatnánk ezen dinamikusan változó környezeti 

feltételeknek megfelelő oktatást az ifjúság számára, hogy ne keresnénk a kor sajátosságai-

nak megfelelő iskolaszervezési és tanítási formákat?

sokan vannak olyanok, akik számára már a változás puszta ígérete negatív üzene-

tet hordoz, míg jócskán vannak olyanok is, akik a változásoknak önértéket tulajdonítanak, 

és kellő körültekintés, kipróbálás és a bevezetés során tanúsított rugalmasság nélkül re-

mélik a rendszer eredményességének javulását. nem idegen a hétköznapi gondolkodás-

tól, hogy végletek mentén fogalmazzuk meg álláspontunkat, és e végletek köré rendeződő 

csoportok álláspontjuk egyneműségében érzik biztonságban magukat. A valóság azonban 

ritkán engedi meg, hogy a végletesen leegyszerűsített válaszok egyben a megnyugtató meg-

oldást jelentsék. miközben kétségtelen tény, hogy az iskola és a tanulás tartalmát, céljait, 

munkamódszerét naponta kérdőjelek közé helyezik a pedagógiai munkával járó konfliktusok, 

a problémákra adható válaszok nem adhatók meg minden kétséget kizáró bizonyossággal. 

jó példa erre az elmúlt évek azon törekvése, hogy az eltérő társadalmi hátterű gyerekek 

esélyegyenlőségét integrált oktatásukon keresztül biztosítsuk. A tanulás világában jól tájéko-

zódó elit érdekeit szem előtt tartó szelekció és szegregáció számos kisebb képviseleti erővel 

rendelkező társadalmi csoport, köztük a cigányság számára igen hátrányos. A nemzetközi 

mérések alapján a szülői háttérnél is jobban differenciál az iskolaválasztás. e kedvezőtlen 

jelenség összefügghet azzal, hogy a jók kiválogatása távolról sem hoz annyi többletet, mint 

amekkora veszteség a húzóerőt jelentő társaiktól megfosztottakat éri. ma a társadalom ked-

vező helyzetben lévő rétegeiben nem tudatosult, hogy az iskolarendszer e téren mutatott 

diszfunkciói az ő életükre is hatást gyakorolnak. A társadalmi egyenlőtlenségek és feszültsé-

gek növekedése már középtávon is veszélyezteti a munkaerőpiac egészséges működését, 

és a békés társadalmi együttélésre is kockázatot jelent. A kétségtelenül közpolitikai cselek-

vést igénylő probléma kiútútkereső megoldásaként indult el az integrált oktatás programja. 

A felkészültség, átgondoltság, fokozatosság nélküli integráció azonban nem csökkentette 

automatikusan a feszültségeket. mivel a változásoknak legtöbb esetben vannak kockázatai is 

a várható nyereség mellett, ezért komoly szakmai munkát kíván a kedvező hatások lehetőség 

szerinti optimalizálása és a kockázatokra való okos felkészülés. e két párhuzamos erőfeszítés 

nélkül a puszta integráció csupán térben rendezi át a konfliktusokat, és a versengő érdekek 

ütközése miatt akár eszkalálhatja is azokat.

A kockázatok csökkentésének egyik fontos eszköze a jövő alternatíváiról való gon-

dolkodás. szerencsés, ha a dolgok nem csupán megtörténnek velünk, hanem felkészülten 

várhatjuk, vagy akár magunk alakíthatjuk a változásokat. A jövőről való gondolkodás szá-
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mos tudományág számára idegen, gyanakvással szemlélt terület. magyarországon kevés 

társadalmi szintű diskurzus indult az elmúlt két évtizedben a jövőre vonatkozó lehetséges 

forgatókönyvek megvitatása érdekében. A jövőkutatók tudományos módszerei lényegesen 

kisebb teret kapnak a hazai médiában, mint például az ősi igényeket kielégítő tudománytalan 

és a legkiszolgáltatottabbakat megcélzó jóslás. A jövőre vonatkozó elképzelések egyik tám-

pontja az elől haladók magatartásának, eredményességének vizsgálata. Az új megoldással 

próbálkozók sikerei vagy kudarcai segíthetnek megrajzolni a közeljövő tendenciáit. ilyen való-

színűsíthető forgatókönyvnek tűnik, hogy a tanításban, tanulásban rövidesen drámai pozitív 

hatása lehet a fiatalok kapcsolati hálóit meghatározó közösségi médiának.

A jövő firtatása a tudományos megközelítések igénye esetén is gyakorta fogalmaz 

„ha-akkor” mondatszerkezetben. Bizonyos feltételek megléte esetén a korábbi kutatások 

eredményeit felhasználva előre jelezhetjük a várható következményeket. ilyen „ha-akkor” 

kapcsolatra példa a ma még csupán iskolai kudarcot eredményező helytelen tanulásszerve-

zési gyakorlat, amely lemorzsolódáshoz vezethet, ami nagy valószínűséggel jelez előre mind 

az egyént, mind a közösséget érintő társadalmi kockázatokat (csellengés, munkanélküliség, 

depresszió, egészségkárosodás, deviáns magatartásformák, a hátrányok koncentrálódása). 

Ha például egy politikai erő a felnőtt életpálya méltóságát lehetővé tevő foglalkoztatottságot 

kulcsfontosságúnak tekinti, aligha teheti meg, hogy ne törekedjen arra, hogy a társadalom 

lehető legszélesebb keresztmetszete számára elérhetővé tegye az iskolai életút sikerességét. 

ezzel együtt fontos gazdaság- és társadalompolitikai üzenet, hogy a közpolitika mennyire te-

kinti fontosnak az elhelyezkedés esélyét biztosító befejezett középfokú végzettséget és egy 

piacképes szakma megszerzését, illetve egy-egy korcsoport közel fele számára a felsőfokú 

továbbtanulás lehetőségét. ráadásul mindez csak a formális végzettséggel kapcsolatos ha-

zai és eU-s feladatokat érinti, pedig legalább ilyen fontos, hogy az iskolarendszerű képzés 

mennyire tesz képessé az egész életen át tartó tanulásra, mennyire készít fel a munkaerő-

piacra és az önálló életvezetésre. Az oeCd 2011-es oktatást érintő stratégiai fókusza ezt 

a kérdéskört bontja ki. „A formális kvalifikáció és a tényleges képességek megkülönbözteté-

sében… a munka világának az oktatás világával szembeni növekvő bizalmatlansága is kifeje-

ződik… (Halász, 2011).”

minderről a lehetségesnél jóval kevesebbet fogunk tudni, mert magyarország nem 

csatlakozott a felnőtt kompetenciák nemzetközi összehasonlító mérését célzó ún. PiAAC-vizs-

gálathoz, az oeCd egyik legfontosabb közelmúltbeli kezdeményezéséhez. egy kapcsolódó 

szakmai rendezvényéről hazatérve Halász Gábor így fogalmaz: „magyar képviselőként újra 

szomorúan kellett átélnem, mekkora veszteség ért és fog érni minket amiatt, hogy azon kevés 

OECD tagország közé kerültünk, amelyek a PIAAC-vizsgálatban nem vesznek részt.4 Csak re-

mélni lehet, hogy ezt a döntést hamarosan felülvizsgáljuk és megváltoztatjuk (Halász, 2011)”.

4   AZ OECD munkáját ismerő hazai szakértők ez irányú javaslatai 2007-től számos fórumon és módon a döntéshozók elé kerültek.
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objektív, kölcsönösen érvényesnek tekintett tudás nélkül sokkal kisebb esély van az 

egyetértésre és a közös cselekvésre. A hazai oktatás- és neveléstudományi kutatás, valamint 

a kapcsolódó társadalomtudományos kutatások nem rendelkeznek kellő erőforrással ahhoz, 

hogy a kérdések tétjével arányos feltáró munkát végezhessenek. de nemcsak a tudományos 

válaszok, hanem a közpolitikai kérdésfelvetések is bizonytalanok a tudományosság haszná-

latát illetően. A tényekre alapozottság ma még nem axiómája a hazai közpolitika-alkotásnak. 

Az olyan érvelés sem ritka, melyben az igazolhatóság igénye paradox módon a sarlatánság, 

a tudományos álcában történő „megvezetés” szinonimája. minden olyan tudományos igényű 

vizsgálat például, amely azt kutatja, hogy a felsőfokú végzettség megszerzése jó befekte-

tés-e az egyén és a közösség számára, egyértelműen igen választ ad. A diplomás munka-

nélküliségre hivatkozva mégis rendre fellángol a vita, és a gazdasági élet jelentős befolyással 

rendelkező, de a tényekre kevéssé fogékony szereplői a diplomás túlképzés rémével riogat-

nak. Az egyes szakokon megszerezhető végzettségek persze más-más megtérülést biztosí-

tanak, és sok más paraméter is számít. ki hol szerezte a végzettségét, milyen a nyelvtudása, 

a fellépése, az ország melyik részén él stb. mindezekkel együtt a magyar diplomások aránya 

még mindig alatta marad az oeCd-országok átlagának. Az oeCd 2010-es adatai alapján 

magyarországon 2008-ban az érintett korosztályok 30%-a szerzett diplomát, míg az eU- és 

az oeCd-országok átlaga 38% (Education at a Glance, 2010). A növekvő részarány ellené-

re a diplomások elhelyezkedési esélyei és jövedelmi pozíciói összehasonlíthatatlanul jobbak 

a legfeljebb középfokú végzettségűeknél (Laczka, 2008). szerencsés lenne tehát, ha a köz-

politikai szereplők és a közvélemény tájékoztatói bátrabban támaszkodnának a tényekre, az 

érvek adatokkal történő alátámasztására.

Addig, amíg abban sem értünk egyet, hogy valójában hol tartunk, miért is kellene az 

iskolák világának változnia? – kérdezik ezt nagyon sokan azok közül, akiknek tanárként elegük 

van a felülről jövő és gyakorta átgondolatlannak tűnő reformokból, vagy szülőként amiatt bosz-

szankodnak, hogy gyermekeik tanulását azért sem segíthetik érdemi módon, mert saját egy-

kori tanulási emlékeikre alig ismernek gyermekeik füzeteit, könyveit tanulmányozva. A fejlett 

világ országaiban is időről időre megjelenik az a nézet, hogy vissza kell térni a tanítás egykor 

bevált hagyományaihoz. ilyenkor elhangzik az a megállapítás is, hogy a fiatalok devianciája, 

kudarcai mögött a család meggyengülése és az iskola nem kívánatos változásai állnak.

több évtizede a pályán lévő tekintélyes kollégám a beiskolázott diákok szinte év-

folyamról évfolyamra romló színvonaláról panaszkodott. legfontosabb érve az volt, hogy 

többé-kevésbé ugyanúgy teszi a dolgát ma is, mint régen, mégis képtelenség a régi figyel-

met, szorgalmat, eredményességet elérni. sokan gondolják az iskolákban, hogy a tanítás 

nem kereslet-, hanem kínálatvezérelt kell, hogy legyen. Aki tanít, definíció szerint tudja, mit 

kell tennie. Ha a pedagógus egyedül eldöntheti, hogy milyen mértékben kell tekintettel len-

nie az érintettek igényeire, így elsősorban a diákok sajátosságaira és elvárásaira, a szülők, 

a munkaerőpiac vagy a szűkebb és a tágabb közösség igényeire, akkor akár figyelmen kívül 
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is hagyhatja azokat. ma még a pedagógusok számottevő része úgy ítéli meg, hogy a diák 

eredménytelensége a diák kudarca. e mögött valós ideológia is áll: a saját cselekedetekért 

való felelősség vállalásának követelménye. mindezek ellenére némi távolságból szemlélve az 

iskolát, kevesen gondolnák komolyan – talán a pedagógusok a legkevésbé –, hogy a tanulás 

eredményessége csupán a tanulókon múlik.

jelentősen megváltoztatná az oktatási intézmények gondolkodását, ha a pedagógiai 

kudarcokért a megosztott felelősség elve jelentené a kiindulási pontot (a mostani döntően 

tanulói felelősség helyett). Vajon méltányos lenne-e, ha annak a pedagógusnak, aki diák-

ját évismétlésre ítéli, személyesen is számot kellene adnia arról, hogy milyen lépéseket tett 

a munkafolyamat során annak érdekében, hogy ez a kudarc megelőzhető legyen? Vajon el-

fogadható lenne-e, hogy a nyári szünetéből egy-két hetet a bukásra ítélt diák felkészítésére 

fordítson, ezzel második esélyhez jutva, illetve juttatva diákját? A megosztott felelősség elvé-

ből nem következik, hogy megfelelő tények birtokában találhatnánk úgy, hogy a diákot vagy 

a pedagógust kizárólagos felelősség terheli.

A változások szükségszerűsége összefügg az alkalmazkodás kényszerével is. elvár-

ható-e a hogy a munkaerőpiac vagy napjaink életvitele alkalmazkodjon meglévő kompeten-

ciáinkhoz, vagy logikusabb lenne ennek a fordítottja? nem lehet-e, hogy diákjaink gyorsab-

ban alkalmazkodnak a világ megváltozott lehetőségeihez, mint maga ez iskola? egyáltalán, 

mások-e a mai diákok? kitűnő téma ez egy nevelőtestületi beszélgetéshez, hiszen alaposabb 

megfontolás nélkül éppoly bátran válaszolhatnánk határozott igennel, mint kétséget kizáró 

nemmel. A kérdés körültekintőbb vizsgálatát követően lehetetlen nem megállapítanunk, hogy 

a világ megváltozott és e változások dinamikája nem lassul. ezen változások néhány kulcs-

eleme mélyen átalakította a tanulással kapcsolatos érdeklődést, képességeket, attitűdöket. 

minden bizonnyal a legjelentősebb közülük az elérhető információk robbanásszerű bővülése. 

A 2-3 éves gyermek a tv távirányítóját kezébe véve 50-100 csatorna közül választja ki a szá-

mára kedves rajzfilmcsatornát. A szülők elhűlve tapasztalják, hogy gyermekeik már a betűk 

megismerését megelőzően hosszú Url-címekkel navigálnak az interneten, és a felnőttek 

számára nehezen követhető labirintusokban lelnek rá számukra izgalmas tartalmakra. A mai 

gyermekek számára az információ világa – minden fanyalgástól függetlenül – globális, több-

nyelvű, interaktív, dinamikus, ahol kiemelt szerepet kapnak a pillanatnyi érdeklődést kiszol-

gáló szüntelen döntési helyzetek. A szülőkön múlik, hogy a virtuális világ izgalma mellett vagy 

helyett milyen versenyképes tevékenységi formákat képesek ajánlani. nehéz dolguk van, hi-

szen még a hagyományos mintákat követő nevelési helyzetekben is egykori emlékeik kódjait 

tudják csak előhívni, amelyeket már gyermekkorukban változásra érettnek ítéltek. ez a hely-

zet azonban ijesztően új. komoly szülői szakértelemre van szükség ahhoz, hogy felmutassuk 

a dVd vagy a számítógép vonzó alternatíváját; pusztán a szülői tekintélyre alapozó kísérletek 

kudarca könnyen megjósolható. Az első elszánt próbálkozásokat gyakran követi önfeladás, 

később akár a gyerek tudatos lefoglalása a korábban kárhoztatott eszközökkel. A legkiválób-
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bak sikere a játékosság, a mozgás öröme, a meghitt személyesség és a résztvevő jelenlét 

változatos ötvözeteként jöhet létre. Fontos lenne, hogy minél több család rendelkezzék azzal 

a szándékkal és hozzáértéssel, ami elengedhetetlen a gyerekek sokirányú, színes, fejlesztő 

foglalkoztatásához. nincs tehát könnyű dolga a szülőknek, bár a kreatív megoldások pa-

lettája végtelen. A szülői társaságnak már kisgyermekkorban is versenyképes alternatívája 

a kortársközösség. megfelelő normák és keretek között az együtt játszók kölcsönös tanulási 

lehetőséget biztosítanak egymásnak, mindezt a maguk által teremtett izgalmas világban.

de vajon a pedagógusok kellően ismerik-e a mindebből és a minderre való építkezés 

fortélyait? Adhat-e többet egy tanító diákjainak, mint az eleven, érdekes, interaktív közös 

játék, gondolkodás, versengés és együttműködés izgalma? Van-e komoly remény, hogy az 

anyag leadására és számonkérésére egyszerűsített pedagógiai prérin vidám, kiegyensúlyo-

zott, felkészült és alkotó személyiségek épüljenek?

A rutinnal leginkább támogatott működési módok kudarca a szakma egyik legnyo-

masztóbb kísértete. Ami valamikor bátor és sikeres újítás volt, az mára lehet, hogy megmo-

solyogni való, reménytelen erőfeszítés. mindenkinek el kell fogadnia – aki gyerekekkel, fia-

talokkal foglalkozik –, hogy nem csupán gazdag eszköztárra, hanem az eszközök rugalmas 

alkalmazására, értékelésére és szüntelen megújítására is szükség van. Pedagógusként olyan 

egyszerű tipológiákkal kísérleteztem, amelyek aszerint kívántak különböző pedagógiai meg-

oldásokat, hogy a csoport hangadói fiúk vagy lányok voltak, a tanulás terén jól, illetve rosszul 

teljesítettek. A kétségtelenül meglévő típusjellemzők ellenére fel kellett adnom e kategóriákat, 

mert ahogyan két egyforma hangadó, jól teljesítő fiú nem volt, úgy két egyforma tanulócso-

port sem. Az egyik legfontosabb következtetés tehát, hogy keveset remélhetünk a korábban 

működő megoldások változtatás nélküli újrahasznosításától.

váltoZások és válAsZok

Az iskolát érintő változások egy része kényszerítő követelményként jelentkezik, de a jövő le-

hetőségeinek firtatása során tekintettel kell lennünk az iskola intézményével kapcsolatban 

kialakult társadalmi összképre is.

A következőkben áttekintünk néhány reményteli változást, amelyek azonosították 

a megoldásra váró problémákat, és az egyedi megoldásokon túlmutató, a bekapcsolódók 

horizontális tanulását támogató megoldásokat alkalmaztak.

A lehetséges változások, változtatások skálája éppúgy széles, mint az elmúlt két  

évtized kilátásba helyezett reformjainak tematikája. ennek egyik rendszerszintű kísérlete 

a HeFoP- és a tÁmoP-program. Az elmúlt hat évben kínok kínja árán tudatosult intézmé-

nyek százaiban nemcsak a módszertani sokszínűség irányába való elmozdulás szükséges-

sége, hanem lehetségessége is. éppen ezért e területen is hasznos lenne az elért ered-
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mények tárgyilagos és módszertanilag igényes értékelése, az elérhető információk alapján 

megkockáztatható az a hipotézis, hogy a fejlesztések kedvezően hatottak az intézmények 

munkájának megújulására.

A változások érinthetik a tantárgyak szervezését is. A tudományágak szerinti tantárgy-

struktúra belátást nélkülöző, tantárgyankénti térkövetelése és az elmúlt évtizedekben fel-

erősödött praktikus, az életszervezést segítő ismeretterületek iránti megnövekedett igény 

szétfeszítette a korábbi egyezségeket. nélkülözhetetlen lehet a tantárgyak részleges fúziója, 

valamint olyan tudásterületek integrálása, mint az egészséges életmód, a gazdálkodás- és 

vállalkozói készségfejlesztés, a fenntarthatósági ismeretek, a család, a munkaerőpiac stb. 

A tanulásszervezés tanórákra tagolását esetenként felválthatja a projektszerű oktatás, amely 

hosszabb időtávra határoz meg komplex, több tantárgyat és kompetenciaterületet érintő 

fejlesztési feladatokat. egyre markánsabb igényként jelentkezik, hogy az iskola integráltan 

tekintsen arra az eseménytérre, amelyben a tanulókat impulzusok érik, és erre megfelelő 

módon reflektáljon. mindez segíthetné, hogy a tanteremben vagy a tankönyvből megszerzett 

tudás és a hétköznapi valóság között jellemzően jelenlévő szakadék csökkenjen. e kihívások 

megkerülhetetlenné válnak, amikor az információs dzsungelben tekintélyt parancsoló szere-

pet keresünk a jövő iskolájának.

nem csupán a kérdésfelvetés szintjén jelenik meg a tanulás tartalmának számta-

lan dilemmája, e kihívásokkal a tantervkészítőktől a gyakorló pedagógusokig átfogóan és 

részleteiben is szembesülni kellett mindenkinek az elmúlt két évtized során. nem érdemes 

lebecsülni azt a látszólag primitívnek tűnő kérdést sem, hogy sok-e a tananyag vagy kevés, 

hiszen számtalan pedagógus szenved az „elsajátításra ítélt” anyag nyomásától (e szenve-

désből vélhetően olykor a tanuló is részesül). A puszta csökkentés azonban még akkor sem 

lenne komoly válasz a változó világ kihívásaira, ha bátran és következetesen megvalósulna. 

Az elmúlt időszak újra és újra lángra kapó tantervvitáiban kedvező perspektívákat nyitott, 

hogy az átadandó ismeretek meghatározása helyett/mellett kompetenciaelvárásokat fogal-

maztak meg. mindez, ha nem is szorította háttérbe az ismeretátadás többszörösen belénk 

égetett kényszereit, létrehozott egy új típusú vonatkoztatási rendszert, és a közvetítendő in-

formációkról folyó vitát kiegészítette a készségek-képességek fejlesztésének kihívásaival.

úgy érezhetjük, hogy az e területen elért eredmények csak részlegesek, hiszen időről 

időre újra napirendre kerül a hagyományos tartalomszabályozás által „elvesztett tér” vissza-

foglalása. Az információs korban hiába fogalmazódik meg, hogy az információkezelési mű-

veletek alkalmazásának készsége legalább olyan fontos, mint maguk az információk, mégis 

a kötelező oktatás változatlanul az információk rövid távú rögzítésére és gépies reproduk-

ciójára fordítja energiáinak jelentős részét. szentgyörgyi Albert A tanítás és a tudás bővülése 

című írásában a tankönyvek használatáról az alábbiakat írja: „Szélesen elterjedt félreértés 

a tudást tartalmazó könyvek természetéről, hogy e könyvek tartalmát a fejünkbe kell gyö-

möszölni. Szerintem az ellenkezője közelebb áll az igazsághoz. A könyvek arra valók, hogy 
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tárolják a tudást mindaddig, amíg mi a fejünket valami jobbra tudjuk használni” (Szentgyörgyi, 

1965). mind a nobel-díjas gondolkodó, mind e bevezető védelmében érdemes hangsúlyozni, 

hogy nem a könyvek tartalmával való foglalkozást kérdőjelezzük meg, hanem azt a kérdést 

feszegetjük, hogy hosszabb távon mi eredményezi inkább a tanulók épülését. A rövid távú, 

érintettséget nélkülöző információk rögzítése, vagy sokkal inkább olyan jellegű tanulási prog-

ramok használata, amelyek az erőfeszítések és az élményszerűség egyensúlyát keresik, va-

lamint az alkotó cselekvést és gondolkodást legalább annyira becsülik, mint az építőköveket 

jelentő ismereteket.

A tanítás mindennapos gyakorlatának két nagyon fontos elemét a „mit” és a „hogyant” 

érintették a fenti megfontolások, amelyekre egy radikálisan új típusú pedagógus-szakértelem 

lehet a válasz. e szakértelemnek része kell, hogy legyen a mindennapos innováció. Az egyik 

oldalról háromszoros szocializációval megerősített kódok rögzítik a megszokott gyakorlatot 

(saját tanulói életút, tanárképzés, saját pedagógiai gyakorlat), amellyel kölcsönhatásban áll az 

a komplexitás és bizonytalanság, amit a környező világ életünket befolyásoló információi és az 

ezekre érzékenyen reagáló tanulói reakciók alkotnak. ebben a térben kell a tanulást segítő pe-

dagógusnak megfelelő helyzetfelismeréssel és a lehetőségek kiaknázását ösztönző szituációk 

létrehozásával helyzetbe hozni diákjaikat. Az nyitott kimenetű interakciók nagyfokú bizonyta-

lanságát vállalni nagy bátorság a hagyományos és jól tervezhető kínálati menetrendek helyett. 

Ha az eredményesség a tét, nagyon fontos, hogy a tanár által választott pedagógiai megoldás 

mennyire érzékeny a diák és az adott kontextus sajátosságaira. mindezt nemcsak a választott 

alternatíva ráfordítás oldaláról, hanem a várható hatások és eredményesség szempontjából 

is érdemes végiggondolni. itt sem pedagógiai ismeretekről, hanem fontos pedagóguskom-

petenciákról van szó. A tanításnak e dinamikus technológiái érdemi előzményekkel rendel-

keznek, nemcsak a közoktatás újító szellemű műhelyeiben, hanem a felnőttképzés területén 

is. Az úgynevezett vállalati tréningek módszertana évtizedek óta olyan megoldásokra épül, 

amiket osztálytermi pedagógusként is – meglepetésre – sikerrel alkalmazhatunk.

Bár a fentiekben a kötelező oktatást érő kihívások álltak megfontolásaim mögött, 

a pedagógusképzéshez érve érdemes néhány szót szentelni e kérdésnek is. A tanárképzés 

szereplői ma már képesek a létező gyakorlat megbízható kritikájára. Az igazi tétet most az 

jelenti, hogy a módszertani kultúraváltás megfelelő ütemben zajlik-e, és a pedagógusképzés 

a nehezedő körülmények ellenére képessé válik-e a tanítás-tanulás területén paradigmaváltá-

sára alkalmas pedagógusok kibocsátására. A mesterségbeli tudás eszköztárának bővülése 

ígéretes tartalékokat mozgósíthat, ugyanakkor a tanult technikák nem nélkülözhetik a „peda-

gógusvénát” sem. A pályára való alkalmasság megítélésénél egyenrangúnak kell tekintenünk 

a megbecsülés kivívására alkalmas, kiegyensúlyozott személyiséget a váratlan helyzetekhez 

való alkalmazkodás és a reflexióra épülő tanulás képességével. olyan kutatásokat kell végez-

ni, amelyek hozzásegítenek ennek az új egyensúlynak a megtalálásához. ma a pedagógus-

kiválasztás és -képzés egyaránt hajlamos a pedagógus személyiségének zárójelbe tételére, 
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majd a pálya során történő végletes túlértékelésére. némi iróniával azt mondhatjuk, hogy 

mivel tanárképzésünk alig tesz valamit a szükséges pedagóguskompetenciák megszerzése 

érdekében, nem marad más reményünk, mint abban bizakodni, hogy a veleszületett adott-

ságok elégségesnek bizonyulnak. e bizakodásunkat azonban alapjaiban rendíti meg a peda-

góguspálya presztízsének drámai zuhanása. ma még az egyéni rátermettség és az innováció 

hétköznapi szükségletének elfogadása aligha helyezi a pedagógust jobb pozícióba, mint amit 

egy magányos hős keserves erőfeszítésekkel kivívhat magának.

mAGányos hősök helyett InnovAtív köZösséGek

Az innováció és a kor kihívásainak való megfelelés összehasonlíthatatlanul nagyobb esélyű 

azon iskoláinkban, ahol a szakmai munka folyamatos fejlesztését már elfogadott és követett 

célként tűzte ki az intézmény. Az ilyen támogató környezet nem csupán az élen járó fejlesztők 

számára áldás, hanem kizökkentheti a változásoktól idegenkedőket is. Az iskola számtalan 

eszközzel biztosíthat teret az innováció számára. ennek megvalósítása is újító megoldások 

sorát ösztönözheti. A reformpedagógiák műhelyei kiemelt hangsúlyt helyeznek a közös és 

alkotó légkörű tevékenységre. A közös munka szakmai gondolkodásuk dinamikájának, egyé-

ni megoldásaik és az intézményhez való tartozás érzésének forrását jelképezi. Fáradság, 

amely a pedagógiai fejlesztő munka értelmébe vetett hitet erősíti, és segít sikeresnek maradni 

a tanulókkal közös munkában is. egy, a pedagógus szakmát jól ismerő oktatáspolitikus fo-

galmazta meg, hogy elsősorban nem azok a tanárok keserűek, akik akár éjszakába nyúlóan 

is képesek a pedagógusmunkát javító, az eredményességet szolgáló, közös alkotó erőfeszí-

tésekben részt venni. Az elégedetlenség legerősebb forrása a szakmai kudarc, a minden-

napos gyakorlat elégtelensége.

Az újítók együttműködése nemcsak azért ésszerű, mert a hiányzó tudásrészletekkel 

megerősíti a többlet-erőfeszítést vállalókat, hanem azért is, mert a közösen létrehozott új 

tudás többek számára válik közvetlenül hozzáférhető munícióvá. Az iskola a működő megol-

dások azonosításának és cseréjének magától értetődő terepe kell, hogy legyen. igazi érdem-

ként célszerű elismerni azt, ha valakinek nemcsak eredményesek a diákjai, hanem a sikerhez 

vezető praktikáit megosztani is képes a többiekkel. mindez azokban az intézményekben 

könnyebb, amelyekben felismerik, hogy a tanítás és a tanulás folyamatosan változó magas 

tudásigényű tevékenység. Az intézmények által használt tudás bővíthető új tudás létreho-

zásával, a meglévő tudás megosztásával, külső tudásforrások feltárásával és adaptációjá-

val, végül pedig ezen új tudások hasznosulásának, alkalmazásának elősegítésével. ezzel az 

eredményesség egyik legfontosabb forrását aknázhatják ki.

könnyű összetéveszteni azt a fajta tudást, amit az intézmény kíván közvetíteni tanu-

lói számára azzal, amely a tanítási és a tanulási folyamat technológiáira, természetére vo-
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natkozik. ez utóbbihoz tartozik az oktatási intézmény folyamataira, szervezetére vonatkozó 

tudás, amely természetes módon maga is lehet az innováció tárgya. jó példa erre az elmúlt 

évek fejlesztéseiből a minőségbiztosítás vagy a módszertani megújulást összefogó metodi-

kai munkaközösségek létrehozása. míg az adminisztratív folyamatok megújítása döntően az 

egyszerűsítést szolgálja (például az elektronikus napló), addig a szakmai munkát elsősorban 

a korábbi elszigeteltséget csökkentő munkaformák befolyásolják hatékonyan. A komple-

xebb tantárgyközi együttműködést igénylő tanulási projektek éppúgy energiával töltik fel az 

egyes tantárgyakat tanító pedagógusokat, mint siker esetén a résztvevő diákokat. A helyben 

létrehozott vagy adaptált új tudás becsülete nagyban függ az intézmény egészének vállalt 

hitvallásától.

Az innováció értékként való kezelése nem jelentheti azt, hogy az új megoldások reflek-

tálatlanul kerülnek bevezetésre. A változás, a változtatás elfogadására épülő munkamódszer 

megkívánja az értékelés és visszacsatolás eszközeinek használatát. éppúgy haszonnal épít-

hetők a munkafolyamatba az érintettek visszajelzései (diákok, szülők, fenntartó, magasabb 

iskolaszint), mint a külső értékelések – települési, regionális vagy országos összehasonlításra 

alkalmas – eredményei. mindezek, bár feladatot is adnak, a munka sikerét segítő tanulási fo-

lyamat nélkülözhetetlen elemei. Azok az intézmények, amelyek teljesítménycélokat tűznek ki 

maguk elé, és a célok elérése érdekében változatos eszközöket sorakoztatnak fel, egészen 

másként viszonyulnak az országos kompetenciamérés eredményeihez.

Az intézményi kultúra szigetszerű megváltoztatása éppoly magányossá teheti az in-

tézmény vezetését, mint amilyen magányosak azok a pedagógusok, akik saját pedagógiai 

gyakorlatuk fejlesztésével magukra maradnak. Az innovációra kész tanárok és iskoláik koráb-

ban nem tapasztalt erőforrásokhoz jutnak, ha intézményükön túlmutató együttműködések 

részeseivé válnak. közel tíz éven át a komA (közoktatási modernizációs közalapítvány) és 

a tempus közalapítvány kurátoraként magam is késve ismertem fel a vállalkozó szellemű in-

tézmények együttműködésének hallatlan fontosságát. míg a lifelong learning (korábbi soc-

rates ) program a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetett az intézményközi együttműködésekre, 

a komA keretei között a pályázatok döntő többsége egyedi intézményi vagy intézményen 

belüli mikrofejlesztéseket támogatott.

Furcsa ellentmondás, melynek ékes bizonyítéka a közoktatási intézmények európai 

szintű együttműködését támogató Comenius-program, hogy a külföldi partneriskolákkal 

nemegyszer hamarabb jött létre gyümölcsöző szakmai kapcsolat, mint a települési vagy tér-

ségi társakkal. Azt is meg kellett tanulni, hogy az innovációt segítő hálózatokban megvalósító 

részvétel nemcsak erőforrás, hanem – különösen kezdetben – jelentős erőfeszítéseket is kí-

ván. Azok a pedagógusok, akik az eU Comenius programjának keretein belül intézmények 

közötti partnerséget építettek ki, megismerték a befektetett rengeteg munka eredményeként 

létrejövő értékek jelentőségét is. ezek az együttműködések, amelyek eltérő kultúrájú, hátterű, 

életkorú vagy szakmájú embereket fognak össze, sajátos kettősséggel kellett szembenéz-
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niük. Az egyik oldalról meg kellett küzdeniük a fogalmi, viselkedési, tudásbeli különbségek-

kel, másrészt élniük kellett azzal a lehetőséggel, hogy mindez felbecsülhetetlen értékű új tu-

dáshoz, élményhez és inspirációhoz juttathatta őket. Az ember természetes törekvése, hogy 

hozzá hasonló, vele azonos értékeket valló emberek társaságát keresse, ilyenek hiányában 

pedig szűk homogén csoportban vagy magányosan boldoguljon. érdemes megtanulnunk az 

eltérő tapasztalatokból, előzményekből fakadó nehézségek kezelését, és azt, hogy képessé 

váljunk arra, hogy az így hozzáférhető tudást befogadjuk.

Az üzleti szféra szervezetei, amelyek magasra értékelik a versenyképességet, gyakran 

hoznak létre kreativitást és innovációt igénylő feladatokra olyan szervezeti egységeket vagy 

szervezetközi csoportokat, amelyekben eltérő látásmódú és szakértelmű emberek szerve-

ződnek egy-egy feladat újszerű megoldására. A heterogén résztvevőkből felépülő hálózatok 

vagy csoportok stabilitását kezdetben a közös célok és az együttesen kialakított normák 

biztosíthatják. A későbbiek során egyre szorosabb köteléket jelent az alakuló közös történet 

és a személyközi kapcsolódások erősödése. A hosszabb távú közös munkához viszont nél-

külözhetetlen, hogy legyenek a csoportban olyanok, akik a szerveződés egészét fontosnak 

tartják, és a hálózatot a folytonosság érzetét biztosító témákkal és eseményekkel táplálják.

Az ilyen hálózatok egyik típusát a tudásmenedzsmenttel foglalkozó szakirodalom gya-

korlatközösségnek (communities of practice5) nevezi. A fogalom Wenger 1990-es Ph.d. érte-

kezésében bukkant fel, majd Wenger és lave 1991-ben azokra a szituatív tanulási formákra 

vonatkoztatta a kifejezést, amelyekben az inasok a mestertől és az ügyesebb tanítványoktól 

sajátíthatják el azt, amiket az információcseréből és a közös tevékenységek során képesek 

ellesni, és azt követően a gyakorlatban maguk is kipróbálhatnak. meglepetésükre a definí-

ciónak megfelelő tanulási környezetet nem az iskolákban, hanem a vállalatoknál találták meg 

(Wenger, 1990; Lave–Wenger, 1991).

A tudásalapú iparágakban tevékenykedő cégeknél megfigyelt gyakorlatközösségeket 

egymással informális kapcsolatban álló emberek alkották, akiket a szakértelem és a közös 

vállalkozás iránti elkötelezettség kapcsolt össze. A tudásteremtő közösségekben szabadon 

és kreatívan áramlik a tapasztalat és az ismeret, és ez új szemléletet eredményez a problé-

mamegoldásban. Fontos szerepet játszhatnak a közös célok megvalósításában, új lehetősé-

gek feltárásában, a problémamegoldásban, elősegíthetik a legjobb gyakorlatok elterjedését, 

fejleszthetik az alkalmazottak szakmai ismereteit, segítséget nyújthatnak a vállalatnak a mun-

kaerő toborzásában és megtartásában. Bár a tudásteremtő közösségek önszerveződők, és 

ezért nem kedvelik az ellenőrzést és a beavatkozást, kialakításukhoz és eredményes műkö-

désükhöz mégis szükség lehet külső támogatásra.

A fogalom megalkotói három alapvető építőelem kombinációjaként határozták meg 

a gyakorlatközösségek létrejöttének elemeit:

5   Eltérő fordítások eredményeként e fogalom magyar megfelelőjeként a „szakmai közösség” és a „tudásközösség” terminust is használják.
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1. szükség van egy többé-kevésbé jól definiált szakmai területre, problémakörre;

2. szükség van olyan emberekre, akik ezt a szakterületet művelik és érdekeltek az 

együttműködésben;

3. szükség van közös gyakorlatra, melyet annak érdekében fejlesztenek ki, hogy 

a szakterületükön hatékonyak legyenek (Wenger–McDermott–Snyder, 2002).

tomka jános alábbi táblázata sorra veszi azokat a szakmai, közösségi és a praxisra vonatko-

zó ismérveket, amelyek a gyakorlatközösségeket jellemzik. jól látható, hogy a hagyományos 

hierarchikus munkaszervezetek alternatíváját jelentő gyakorlatközösségek a hangsúlyt a köl-

csönös bizalomra, az innovációs támogatására és az egymástól való tanulásra helyezik.

A gyakorlatközösségek megjelenési formája igen sokszínű lehet. elvileg nem zárható ki 

a szakmai közösségként működő formális szervezetek, illetve ezek egységei, a sikeres gya-

korlatközösségek mégis leginkább informális szerveződések, amelyek ettől még nem ma-

radnak láthatatlanok tagjaik szervezetei számára. A hasonló közösségek – bár a személyes 

kapcsolattartásnak ezek esetében is kiemelt jelentősége van – az infokommunikációs tech-

nológiák használatával akár mellőzhetik is a személyes találkozókat. A Web 2.0. technológiai 

Szakterület •  Közös alapot és közös identitásérzetet hoz létre.

•  Legitimálja a közösséget.

•  A tagokat a részvételre és közreműködésre inspirálja.

•  Útmutatást nyújt a tanuláshoz és értelmet ad a tetteknek.

•  Behatárolja a tagok számára, hogy milyen tudást érdemes megosztani.

•  Lehetővé válik a résztvevők számára, hogy megismerjék a megérzésekben és a félkész ötletek-
ben a lehetőséget.

Gyakorlat •  A tanulás közösségi szövetét biztosítja.

•  Segíti a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló interakciókat és kapcsolatokat.

•  Bátorítja az ötletek feltárását, az egyéni hiányok felfedését, a nehéz kérdések megfogalmazását.

•  Serkenti a másokra való odafigyelési képességet, a valahová tartozás tanulást ösztönző érzését 
adja.

Közösség •  A közösség tagjai által megosztott közös keretek, ötletek, eszközök, információk, stílusok és 
dokumentumok együttese.

•  A közösség által kifejlesztett, megosztott és karbantartott specifikus tudás.

•  Biztosítja a közös munka hatékonyságát.

A gyakorlatközösségek jellemzői

(Tomka, 2009) 

Varadi-az-innovacio-halozatai-vegleges-3.indd   28 2/5/12   12:34:40 PM



29

környezet filozófiáját és szolgáltatásait tekintve is kedvez a „virtuális” gyakorlatközösségek-

nek. A képtovábbítás és a videokonferenciák egyre javuló technológiai feltételei valamelyest 

pótolják a személyesség háttérbe szorulását.

A gyakorlatközösségek az informatika lehetőségeinek köszönhetően könnyen átlép-

hetik a szervezet határait, és ma már a kontinenshatárokon túlnyúló együttműködésére is 

számos példát találunk (például englishcompanion.ning.com).

A jelentősebb tudásmenedzsment-hagyományokkal rendelkező angolszász orszá-

gokban számos kiterjedt és stabil szakmai közösség működik, elsősorban olyan tudás- és 

technológiaigényes területeken, mint például az ikt, a projektmenedzsment, a környezetvé-

delem vagy éppen az oktatás területén. egyes gyakorlatközösségek olyan tudásbirtokossá 

váltak, hogy önálló üzleti profilt alakíthattak ki, és lehetőségük nyílt tudásszolgáltatásaik vagy 

tudástermékeik részbeni értékesítésére is.

A tapasztalatok alapján az intézményközi tudáshálózatok létrejöttének minimális fel-

tétele egy elkötelezett mag (core group) és egy professzionális hálózati koordinátor. Ha egy 

jelentős hálózat korszerű informatikai támogató rendszert kíván fenntartani (pl. tematikus al-

hálózatokkal), akkor komoly üzemeltetési költségekkel kell számolnia (Kovács, 2011).

A webes technológia elmúlt két évtizedbeli látványos fejlődése felbecsülhetetlen hatást 

gyakorolt a társadalmi kapcsolatokra és szűkebben a hálózatos tudásmegosztásra, valamint 

a tanulásra általában is. A webes „kezdetek” lehetővé tették, hogy mindenki hozzáférhessen 

az interneten keresztül globálisan elérhető információkhoz, akinek módja van internetkap-

csolattal rendelkező számítógépet használni. Az „internet literacy” számos kompetenciaelem 

együttese: a jó kérdésfelvetés és a szelekció képességén át a nyelvi és az idegen nyelvi 

kompetenciáig. ez utóbbi kapcsán érdemes hangsúlyozni, hogy a webhasználat számos 

közvetlen hatása mellett az egyik legfontosabb terepe és ösztönzője az angol mint idegen 

nyelv tanulásának, míg természetesen fájdalmasan szűk keresztmetszet mindazoknak, akik 

e nyelv ismeretét nem sajátították el. A Google 2009-ben olyan folyamatosan fejlődő fordító-

motort tett hozzáférhetővé, amelynek köszönhetően – bár felületesen és pontatlan minőség-

ben – a világ számos nyelvén tájékozódhatunk.

A kezdeti webes korszakot olyan tudásmegosztási struktúra jellemzi, amelyben a te-

matikus tartalmakat a téma szempontjából releváns tartalomszolgáltatók biztosítják, míg 

a „netező” csupán a fogyasztója az elérhető információknak. Az új korszakot eredményező 

átmenet egyik fontos lépése, hogy a felhasználó értékelheti a megtekintett tartalmakat, ame-

lyek egyrészt a látogatottságból levonható következtetések mellett segítik a többi felhasz-

nálót a minőségi szolgáltatások fellelésében, másrészt egyre inkább „társalkotóvá” teszik 

a felhasználót.

Az internet Web 2.0-ás korszakának közösségi hálózatai olyan oldalakat foglalnak 

magukba, amelyeken az emberek valódi vagy virtuális közösségeket alkotnak, innovatív 

megközelítéseiket, információikat, reflexióikat megoszthatják egymással. Vannak kifejezetten 
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kisebb célcsoportok számára készült, rugalmasan alakítható közösségiportál-szolgáltatá-

sok, és természetesen kialakultak hatalmas tömegeket vonzó globális közösségi oldalak is. 

A honlapok együttes jellemzője, hogy saját profilt hozhatunk létre, képeket, információkat, 

videókat oszthatunk meg, ismerősöket gyűjthetünk.

A közösségi oldalak egyre inkább behálózzák a mindennapi életet, különösen a fiata-

lok hétköznapjait. számos felmérés mutatja ezen oldalak elsöprő népszerűségét. A közös-

ségi portálok az oktatás szakmai fejlesztőinek figyelmét is fel kell, hogy keltsék. A szülők és 

az oktatási rendszer jókora fáziskéséssel ismerik fel az új tudás- és információ-megosztási 

struktúra jelentőségét, és fennáll a veszélye, hogy ha kívülállóként tekintenek a jelenségre, 

elsősorban a kockázatot és nem a kiaknázandó lehetőségeket látják benne. ez nem feltét-

lenül azt jelenti, hogy a tanár a Facebook vagy a twitter segítségével tanít, ad feladatokat, 

vagy ilyen módon kér számon, bár ez is roppant vonzó lehetőség, még ha a kockázatai miatt 

csínján is kell bánni vele. Azt viszont már vétek nem felismerni, hogy a közösségi portálok 

kitűnően alkalmasak alkotó pedagógusközösségek és a kooperatív fejlesztő munka támoga-

tására, valamint számos egyszerű, olcsó és alacsony kockázatú lehetőség nyílik különböző 

tanulási célú felületek létrehozására is. 2010 nyaráig hasonló tematikus közösségi oldalakat 

néhány perc alatt, költségmentesen lehetett létrehozni a ning (ning.com) nevű portálszolgál-

tatás keretei között, de ilyen a számos hazai egyetemen használt moodle is6.

Az intézményeken belüli kapcsolati hálók a közösségi hálózatok segítségével intéz-

ményköziekké szélesedhetnek, és bár globálissá válásuk ma még korlátozott (elsősorban az 

idegen nyelvi kompetenciák hiánya miatt), a tudáshoz való hozzáférés és a tudásmegosztás 

hatékonyságának látványos növekedésére számíthatunk.

Az egyik legsikeresebb globális pedagógus-tudáshálózat az amerikai angolnyelv-taná-

rok által indított english Companion ning hálózat, amely 25 000 tagot tömörít a világ számos 

országából. nem kell amerikainak, de még angoltanárnak sem lenni ahhoz, hogy valaki a kö-

zösség munkája során felmerült dilemmákból és a megosztott tapasztalatokból profitáljon. 

A gyakorló szakemberek a kollektív tudás olyan arzenálját terítik egymás elé, amely rávilágít, 

hogy ezt a platformot láthatóan sok felhasználó tekinti szoros szakmai közösségnek7.

Az interaktivitás és a közösségépítés lehetőségével kísért módszertani kooperációs 

felületek ígéretesebb gyakorlatot jelentenek, mint azok a központi tudástárak, amelyek sze-

mélytelensége és elavulása megkérdőjelezi a fenntartható használhatóságot, mégoly ígére-

tes központi gondozása esetén is (például a sulinet digitális tudásbázis – sdt). A szakisko-

lai Fejlesztési Program szakmai módszertára a módszertani innovációk okos gyűjteménye, 

6  A gyerekek és a fiatalok számos magatartási és biztonsági kockázatnak vannak kitéve a közösségi oldalakra való feliratkozás és annak 
használata során (Lajos, 2007). A szakma e kockázatokra és kezelésükre vonatkozó tudása ma még szegényes, de e felkészülésnek 
aligha van más útja, minthogy a pedagógusoknak, oktatáskutatóknak, oktatásszervezőknek is otthon kell lenniük a közösségi hálózatok 
világában. 

7   http://www.englishcompanion.ning.com
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ugyanakkor a honlapról8 és Cd-ről is elérhető standardizált leírású jó gyakorlatok alkotóit és 

a felhasználóit sem tüntették fel. A hazai fejlesztési programoknál gyakorta megfigyelhető 

az alkotók névtelenségét eredményező megoldás, ami adódhat a szellemi tulajdonjog tisz-

tázatlanságából, illetve a megrendelő érdekeinek aránytalan érvényesítéséből. egy biztos, 

a horizontális tanulási lehetőségek mindebből következő kiaknázatlansága jelentős veszte-

séggel jár.

másfél évtizedre visszatekintve számos olyan oktatási innováció indult útjára magyaror-

szágon, amely alapjaiban kívánta megváltoztatni a pedagógiai gyakorlatot. e kezdeményezé-

sek többnyire felismerték az intézményi környezet fejlesztéseket támogató szerepét. Az innová-

ciós koncepciók tervezőinek innen már csak egy lépés volt azt felismerniük, hogy a résztvevő 

intézmények szakmai összetartása megkívánja közös kapcsolati hálók kialakítását.

Az alábbi jelentősebb innovációk, fejlesztések a résztvevők számára kitűnő tapaszta-

latot jelentettek a hálózatépítés területén:

– az Önfejlesztő iskolák programja;

– a Comenius 2000 minőségbiztosítási program;

– a szakiskolai Fejlesztési Program;

– a térségi integrált szakképző központok (tiszk) fejlesztése;

– az országos oktatási integrációs Hálózat fejlesztése;

– a HeFoP, illetve a tÁmoP 3.1-es, a kompetencia központú oktatásra való áttérést 

célzó programok;

– a magyar tehetségsegítő szervezet szövetsége „tehetségpont” hálózata;

– az Ökoiskolák Hálózata; 

– a Globe hálózat

– és még sokan mások.

e programok mindegyikére jellemző, hogy a szakmai és adminisztratív koordinációért fele-

lős központi szereplő igyekezett rendszeres kapcsolatot tartani a résztvevő intézményekkel 

és a kijelölt felelősökkel. mivel világos és teljes körűen végiggondolt hálózati koncepcióval 

a programok egyike sem rendelkezett, a központi koordináció feladatkiadó és elszámoltató 

funkciója összemosódott a résztvevők közötti horizontális, a kölcsönös információ- és tudás-

cserét lehetővé tevő együttműködésének támogatásával.

Az önfejlesztő iskolák programja a kezdetektől kiemelt hangsúlyt fektetett a közpon-

ti „know-how” közös tréningeken való megmérettetésére, a képzéseken a résztvevők saját 

ötleteinek befogadására és ez által a tulajdonosi érzet kialakítására. A rendezvények, ame-

lyek a közvetlen szakmai célok mellett kitűnő terepet biztosítottak a kölcsönös elköteleződés 

8   http://www.szakma.hu/szakmamodszertar/index.php
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és a csoportkohézió létrejöttéhez, központi akarat nélkül is megteremtették a horizontális 

kapcsolattartás feltételeit. A folyamatot kifejezetten ösztönözte, hogy a program támogatási 

lehetőségeinek kifutásával – egyben igazolva a létrejött szakmai közösség életképességét – 

áttérhetett az „önigazgatásra”. A másfél évtizede működő hálózat, ha változó intenzitással is, 

de a közoktatás „top-down” jellemzőktől mentes stabil tényezőjévé vált.

Azok a fejlesztési programok, amelyek képzési programjaikat változó összetétellel 

vagy a hálózatszervező központi intézmény bázisán szervezték meg, megmaradtak a csillag-

szerű hálózati kapcsolati rendszernél. ennek kockázatáról tanúskodik az országos oktatási 

integrációs Hálózat (ooiH) 2004-es szakmai beszámolója, amely kiemelten foglalkozik az-

zal, hogy a központ munkatársai hány közoktatási intézménybe jutottak el, milyen országos 

és megyei szintű szakmai tanácskozásokon vettek részt, milyen előadásokat tartottak (Be-

számoló…, 2004). ebben a jelentésben még nem esik szó az integrációs erőfeszítésekben 

érintett intézmények egymás közötti, illetve az oktatási intézmények és a külső társadalmi 

környezet kapcsolatrendszeréről. számos megfogalmazásból az derül ki, hogy magát a há-

lózatot is a saját koordinációs tevékenységével azonosítják. e kockázat csökkentését tette 

lehetővé az a kétlépcsős, de még mindig centrális hálózati elképzelés, amely bázisiskolák 

létrehozásával, ezen intézmények körül dekoncentrált kapcsolati hálók kiépítését segítette. 

ezt a fejlődést már a következő évi beszámoló is jól mutatja (Szőke, 2005).

Hasonló koncepció jellemezte a sulinova, majd az educatio kht. által koordinált kom-

petenciafejlesztési programot, amelyben térségi iskola- és óvodaközpontok (tiok-ok) és az 

úgynevezett követő iskoláik között létrejött kapcsolati háló volt a cél. ez a program nagy hang-

súlyt fektetett a horizontális együttműködési lehetőségek kihasználására, amit a kedvezőbb 

elérhetőség is segített. Ha már az évtized első felében rendelkezésre állt volna a közösségi 

hálók mai kultúrája, minden bizonnyal e programok számára is a Facebook vagy más, pél-

dául sharepoint-alapú együttműködési felületeket hoztak volna létre. ezek a nem központilag 

vezérelt kooperációs lehetőségek nem csupán demokratikusabbak, hanem a közös munka 

során bővülő tudás létrejöttének és megosztásának is hatékony katalizátorai lehettek volna.

kétségtelen tény, hogy az online közösségi felületek demokratizmusa eredményez-

hette volna a programok nehézkes és kiszámíthatatlan adminisztratív előrehaladásával szem-

beni elégedetlenség eszkalálódását. ma már nehéz eldönteni, hogy a szervezett ellenállás 

nehezítette volna-e a program végrehajtását, vagy éppen ellenkezőleg, lehetővé tette volna 

az ütemes előrehaladás kikényszerítését.

mindez leginkább a központi akaratra épülő európai uniós programokra jellemző. 

Az önfejlesztő iskolák esetében rendkívül hamar azonosultak a program céljaival, és a támo-

gatások megszűnését követően a tagintézmények koordinációját már a maguk választotta 

felelősök látták el. Összefoglalva: az európai uniós támogatással megvalósuló programok 

egyik legfontosabb tanulsága a hálózatosodás átgondolt támogatása. mindaddig a központi 

koordináció a rendelkezésre álló, egyébként szűk időkerettel pazarlóan bánik az adminiszt-
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ratív feltételrendszer kialakításánál és működtetése során, de szűkmarkúan akkor, amikor 

az érintetteket segítik a célokat érintő azonosulásban. A gigászi munkával szervezett kom-

petenciafejlesztési program a feladatok irreálisan nagy részét tartotta központi kézben, míg 

a résztvevő iskolák pedagógusainak, diákjainak és szüleiknek rendszeres és teljes körű tájé-

koztatása rendre elmaradt.

A magyar tehetségsegítő szervezetek szövetsége a hálózatépítés tartalékainak kiak-

názását célozva jelentős lépéseket tett az együttműködések stratégiai fejlesztése érdekében. 

2010-ben egy kutatást rendelt meg, amely első lépésben feltárta a jelenlegi úgynevezett te-

hetségpontok alkotta hálózat sajátosságait és a helyi hálózatszerveződési potenciált. Az elvi 

feltáró munka során hipotéziseket fogalmaztak meg, melyek ellenőrzése a számszerű adato-

kat biztosító felmérés elvégzésével és az adatok elemzésével történik. e kutatás a tehetség-

segítő hálózatosodás olyan alapos, a szakirodalomban fellelhető elméleti megfontolásokat 

felhasználó feltárását végezte el, amely a többi rendszerszintű fejlesztést célzó program szá-

mára is fontos tanulságokkal szolgál.

A bevezetőben megfogalmazottakkal összhangban megkülönbözteti a horizontális 

és vertikális hálózatosodási formákat. Vizsgálja kölcsönös egymásra hatásukat és azokat 

a tényezőket, amelyek a szervesen fejlődő és stabil működést mutató hálózatok sajátossá-

gai. ilyen mozgatórugó a résztvevők közötti kölcsönös bizalom, a motiváció a közös cselek-

vésre és információcserére, a közös célok és közös nyelv, amely nélkülözhetetlen a kommu-

nikációs csatornák hatékony használatához. A tanulmány felhívja a figyelmet a már meglévő 

hálózatok fontosságára, részben azért, mert a hálózatépítés hosszú és fáradságos folyamat, 

másrészt a meglévő hálózatokhoz kapcsolódás értékes mintákat, kapcsolatokat és tudás-

forrást jelent.

A többi program hálózatépítéséhez hasonlóan a tehetségsegítő hálózat is nagy jelen-

tőséget tulajdonít a helyi csomópontoknak („hub”-oknak). „A lokalitásban való erős, intenzív 

és valódi érdeklődést mutató részvétel a tehetségazonosításban is magas aktualitású infor-

mációkhoz való hozzáférést biztosít: a tehetségek felfedezését és a rejtett vagy elszigetelten 

működő tehetségfejlesztés feltárását is eredményezheti (BTNS, 2010).

A mesterséges (formális keretek között felülről vezérelt) és az organikus hálózatok 

közötti feszültségek ismerete is a kutatás fontos tanulsága. Ha a hasonló küldetés ellenére 

nincs mód a hálózatok integrálására, meghatározó a mindkét hálózatban aktív szerepet játszó 

szereplők jelenléte. egy nagyobb hálózat tagolódását több dimenzió mentén is segíthetjük, 

így témák, területi egységek, jelentős hálózati aktorok vagy ezek sajátos, egyedi kombinációi 

körül. A tehetségpont-hálózat alapvetően vertikálisan szerveződik, és tartalma a szakmai mi-

nősítés, ellenőrzés, a koordinációt igénylő információk fogadása és a finanszírozás kérdései 

köré csoportosul. A tehetségpontok horizontális kapcsolatai a tehetségsegítő munkatársak 

(pedagógusok, pszichológusok) munkájához kötődnek, de számos más egyéb, például ön-

kormányzati vagy civil kapcsolódási ponttal is rendelkezhetnek.
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A web2-es kultúrát elemző szakirodalom és az e területen dolgozó tanácsadók is óv-

nak az öncélú és egyre inkább esetlegessé váló „kapcsolódás-szenvedélytől”. A közvetlen 

társas támogatást biztosító, „kéznél lévő” kapcsolatok ápolása mellett a stratégiai célokhoz 

köthető, bár „munkásabb” kapcsolatok építésére és fenntartására célszerű törekedni.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, és a hazai tapasztalatok is megerősítik, hogy az 

intézményi, a helyi és a rendszerszintű változások véghezviteléhez is célszerű az érintettek 

partnerségére törekedni, és a párhuzamos erőfeszítések során keletkező tudást, valamint 

a működő gyakorlatok cseréjét a hálózatos működés lehetőségeivel támogatni. A meglévő 

tapasztalatok ellenére mind a hálózatokban való munka, mind a hálózatok építése és támo-

gatása új típusú kihívás az oktatás szereplőinek többsége számára. A horizontális együtt-

működéssel járó erőfeszítések olyan befektetést jelentenek, amelyek számos közvetett hatá-

son keresztül „térülnek meg”. A hálózatosodás segítsége csökkentheti a többletvállalásoktól 

való tartózkodást, a szakmai elbizonytalanodás és a konfliktusoktól való félelem kockázatát. 

A pályázati lehetőségeken túl az eredményes együttműködés szakmai és emberi dimenzióira 

is nagy hangsúlyt kell fektetni. Az e területre vonatkozó tudás gyarapodásának és használa-

tának adhat lendületet e kiadvány, amelynek kérdésfelvetéseit, elméleti alapvetéseit és eset-

tanulmányokra építő gyakorlati következtetéseit reményeink szerint izgalmas viták és a háló-

zatosodás megerősödése követheti.
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BeveZetés
 

dAvId IstAnce – mArIko koBAyAshI1 

OECD-TITKáRSáG

 

Összefoglalás 

Az alábbi bevezetés a jelentés egyes fejezeteinek legfontosabb témáit és ered-

ményeit mutatja be, a puszta összefoglalást messze meghaladó részletesség-

gel. rávilágít, hogy kiemelt hangsúlyt kell helyezni az irányítás és a kormányzás 

új formáival szembesülő iskolarendszerek esetében a változás folyamatának 

elemzésére. A makroszintű témáktól lefelé haladva megvizsgálja a kormányzás 

problematikáját – beleértve az elszámoltathatóságot is –, továbbá a hálózatok 

és a partneri viszonyok, illetve a szervezetek és a személyi vezetés kérdését. 

A korábbi A jövő iskolája tanulmányokhoz mindezt oly módon kapcsolja, hogy 

az egyes témákat összeveti a 2001-es oeCd-jelentésben lefektetett hat isko-

lai forgatókönyvvel (What Schools for the Future?, OECD, 2001a), és az egyes 

forgatókönyvekkel összhangban mutatja be a kormányzás2, a menedzsment3, 

a felelős vezető4 és a hálózatok helyzetét.

1   Mariko Kobayashi az OECD/CERI-titkárságon „A jövő iskolája”-projekten belül az innovációt és a hálózatokat érintő kutatások felelőse volt, 
míg vissza nem tért a Japán Oktatási, Kulturális, Sport, Tudományos és Technológiai Minisztériumba.

2   A kötetben gyakran szereplő „kormányzás” fogalom az oktatásirányítás központi, kormányzati szintjét jelenti. (A szerk.)
3   Menedzsment alatt a szerzők többnyire a nem kormányzati, hanem helyi vagy kifejezetten iskolai szintű, több szereplős irányítást értik. 

(A szerk.)
4  Az eredetiben leadershipként szereplő kifejezés a felelős vezető munkáját, az irányítást és a vezetői képességeket egyaránt jelenti. A fordító 

gyakran élt a „személyi vezető” megnevezéssel. (A szerk.)
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1  BeveZetés

Az oktatás változásának menedzselése központi jelentőségű kérdés minden olyan elemzés 

esetében, amely az iskoláztatás jövőjét kutatja. „A jövő iskolája”-projekt korábbi munkája 

(OECD, 2001a) a tendenciákhoz és forgatókönyvekhez kapcsolódó nagy összefüggésekre 

fókuszált, de ugyanilyen fontosak azon eszközök és mechanizmusok, amelyek révén a felvá-

zolt átfogó jövőképek megvalósulhatnak. A Ceri-elemzés jelen fázisában a hálózat fogalma 

kap központi szerepet, valamint a könyv több fejezete is kifejezetten az oktatási hálózatok 

természetét veszi górcső alá. e fejezetek bemutatják, hogy a hálózatok sokféle formát ölt-

hetnek, céljaikat és jelentőségüket figyelembe véve pedig igen eltérőek lehetnek. Az iskoláz-

tatás menedzselésének és kormányzásának tágabb összefüggését – amelynek egy részét 

jelenti a hálózatok tevékenysége – szintén vizsgálni kell. A jelentés tehát meglehetősen tág 

területet fed le.

A bevezetés először a jelentés kulcstémáit vázolja, kezdve a kormányzás makroszintű 

aspektusaival – köztük az elszámoltathatósággal –, majd ezt követik a szervezeteket és a ve-

zetést elemző témák. ezután a súlypont a jelenről a jövőre helyeződik át, végül visszatér az 

iskoláztatás lehetséges változásának forgatókönyveihez,5 részletesen bemutatva a kormány-

zás, a menedzsment, a személyi vezetés és a hálózatok azon formáit, amelyek az egyes 

forgatókönyveknek leginkább megfelelnek.

2  A váltoZásI FolyAmAt elemZésének jelentőséGe 

„A jövő IskolájánAk” sZempontjáBól 

A kommentátorok közül sokan – néhányan a kötet szerzői közül is – hangsúlyozzák, hogy az 

iskolai szervezeteket újjá kell éleszteni, és búcsút kell venni a 20. század első évtizedeiben 

megalkotott bürokratikus, „ipari” oktatási modellektől. A korábbi elképzeléseket – a szerzők 

véleménye szerint – professzionális, rugalmas modelleknek kell felváltaniuk, amelyek jobban 

megfelelnek a 21. századi posztindusztriális korszak elvárásainak. Az, hogy az iskoláknak 

és az oktatási rendszernek alapvetően meg kell változniuk ahhoz, hogy a jövőben is erősek 

maradjanak, újra és újra visszatérő téma ebben a jelentésben, amely kereteket és példákat 

kínál a feladat végrehajtására. Az elemzésekben kiemelkedő szerepet játszanak az intéz-

ményi változás, a személyi vezetés, a tudásmenedzsment, a hálózatépítés témái, valamint 

a kormányzás új formái.

5   A forgatókönyveknek három csoportja van, mindegyik csoportban két-két forgatókönyvvel, ami összesen hat: 1. A status quo fenntartására 
irányuló kísérlet (1.a: A bürokratikus iskolarendszer folytatódik; 1.b: A tanárok elhagyják a pályát – a „leolvadási” forgatókönyv); 2. Az iskola 
átalakítása (2.a: Az iskola mint alapvető szociális központ; 2.b: Az iskolák mint a tanulásra összpontosító intézmények); 3. Iskolátlanítás (3.a: 
Tanulói hálózatok és a hálózati társadalom; 3.b: A piaci modell kiterjesztése).
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mindeközben az elemzés arra is rávilágít, hogy napjainkban ez a feladat sokkal ösz-

szetettebb, mint korábban bármikor: puszta „legyen!” attitűddel vagy régi vágású tervezéssel 

nem lehet megoldásokat implementálni. sőt, a „belső” rendszerek és a „külső” környezet kö-

zötti határok elmosódásával, akár eltűnésével a legfőbb, megvalósításra váró kihívás inkább 

az, hogy hogyan teremtsük meg a kívánt változásokhoz szükséges termékeny körülménye-

ket. A szituáció összetettsége alapos elemzések sokaságát igényli, bár a munkát a jelentés is 

nagyban segíti, ehhez kapcsolódóan még rengeteg feladatot rejt a jövő.

A tét nagy. A szerzők közül a politikához legközelebb álló személy, Ylva johansson, 

a korábbi svéd oktatási miniszter (9. fejezet) olyan jövőt vizionál, amelyben az iskolák ugyan-

olyan alapvető szerepet töltenek be az ipari korszakból a tudásalapú társadalomba való át-

menetben, amilyen jelentőset az agrárkorszaktól az ipari korig tartó átmenetben játszottak. 

Ám, teszi hozzá, ez csakis azzal a feltétellel lehetséges, ha az intézményeket „revitalizálják 

és dinamizálják” ahelyett, hogy változatlanul hagynák őket. michael Barber, korábbi oktatá-

si szakértő, aki jelenleg magas beosztású oktatáspolitikai tisztségviselő nagy-Britanniában, 

hasonló véleményét sokkal drámaibb hangnemben fogalmazza meg (7. fejezet): a közokta-

tási rendszerek azt kockáztatják, hogy az „új és hatalmas erők félresöprik őket”, állítja, amit 

teljes bizonyossággal csak akkor előzhetnek meg az oktatási szférában dolgozók, ha radi-

kálisan új elgondolásokat tesznek magukévá. rámutat arra, hogy egyre több szülő tervezi 

gyermekeit személyre szabott magániskolákba íratni abban az esetben, ha a közoktatási 

rendszer nem képes eleget tenni magas elvárásaiknak. mindketten nyomatékosan hang-

súlyozzák, hogy az átalakulásban kiemelkedő szerepet játszhatnak a hálózatok és partneri 

kapcsolatok. johansson például a 2000-es rotterdami nemzetközi konferencián az alábbi 

következtetést vonta le:

A hálózatok és a partneri kapcsolatok kritikus fontosságúak: az iskolák autonó-

miája csak úgy valósítható meg, ha közben szoros kapcsolatokat ápolnak a he-

lyi közösséggel, az oktatás egyéb területeivel és a szélesebb társadalommal. 

Ennek köszönhető a hálózatok és a partnerségek kulcsszerepe. Az OECD-tag-

államokban túlságosan gyakori az elszigeteltség: az iskolák elszeparálódnak 

a szülőktől, a helyi közösségektől és egymástól; ez érvényes az osztálytermek 

falai között tevékenykedő tanárokra és diákokra is. A partnerségek elősegíthe-

tik a praktikus készségek fejlődését és a foglalkoztatás növekedését, pozitívan 

érinthetik a társadalmat és a kultúrát, vagy éppen az oktatás világának külön-

böző területeit kapcsolhatják össze egymással.

A fenti érvelést már megalapozták a Ceri/oeCd „Iskola a jövőért”-projekt korábban kidol-

gozott iskoláztatási forgatókönyvei. széleskörű egyetértés tapasztalható abban a kérdésben, 

hogy a társadalmaknak igyekezniük kell az olyan jövőt elkerülni, amely „a status quo fenntar-

tására irányuló kísérleten” alapul, és amelyben a bürokratikus iskolarendszerek dominálnak 
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(lásd az 1. a forgatókönyvet a jelen bevezetésben). ez a tehetetlenség eredményezhet „le-

olvadást” (lásd az 1. b forgatókönyvet) vagy olyan „iskolátlanító” jövőhöz vezethet, amelyben 

az iskolarendszereket lerombolják és felváltják a tanulóhálózatok (lásd a 3. a forgatókönyvet) 

vagy a piacok (lásd a 3. b forgatókönyvet).6 Ha az a célunk, hogy az iskolákat megerősít-

sük és revitalizáljuk, akkor a reskolarizációs forgatókönyvek útjára kell lépnünk, amelyekben 

a legfontosabb célok a társadalomra és a közösségre irányulnak (2. a forgatókönyv), vagy ta-

nuló szervezetek kialakításával kifejezetten az iskolai tudásra fókuszálnak (2. b forgatókönyv). 

Ugyanakkor az „iskolátlanítás” mozzanatai is szerepet kaphatnak a bürokratikus, „ipari” mo-

delltől való eltávolodásban, különösen az iskolarendszer felső szintjein: a kötet szerzői közül 

többen hangsúlyozzák az osztálytermek és iskolák falain kívül zajló, informális tanulás kiemelt 

szerepét.

2.1. HálózAtoK és pArtnerI KApcsolAtoK tágAbb KontextusbAn

Az oktatás új szervezeti, menedzsment- és kormányzati formáinak megragadásához elen-

gedhetetlen a tágabb környezetet monitorozása, amely folyamatosan hatást gyakorol az is-

kolák belső világára. A környezet néhány fontos jellemzőjét a holland kormány állásfoglalása 

is azonosítja (8. fejezet), úgymint: globalizáció, bevándorlás, fokozódó individualitás, infokom-

munikációs technológiák (ikt), a piaci értékek hatása, a női foglalkoztatás magas szintje. 

Van Aalst (1. fejezet) szintén a fenti tényezők némelyikére céloz, amikor úgy fogalmaz, hogy 

„a világgazdaság alapvetően megváltozott, beleértve azt is, hogy megnövekedett a tudás 

jelentősége, illetve a globálissá vált a tőke- és a tudáscsere stb. Az olcsó, hatékony, gyorsan 

terjedő elektronikus kommunikáció felerősíti a folyamatot.”

szektortól függetlenül a partnerségek fejlődését erősítő kulcstényezőnek számít az 

olyan tudás vagy szolgáltatás megosztása, amelyet a felek egyike sem birtokol kizárólago-

san. Van Aalst részletesen elemzi a hálózatépítés tudásmenedzsment-vetületét: az együtt-

működés hozzáadott értéket teremt, biztosítja a szolgáltatások bővülését, illetve új piaci 

lehetőségekkel számolhatunk a tevékenységek szintjének megemelésével és hatókörének 

növelésével. A partneri viszonyok lehetővé teszik a költségek megosztását – különösen ott, 

ahol az új szolgáltatások bevezetése nagy befektetéseket igényel –, ugyanakkor az anyagi 

és a humán erőforrásokat is kiszélesítik. nemcsak az új termékek vagy szolgáltatások kifej-

lesztésének költségeit oszthatják meg, de harmadik elemként a fejlesztést érintő valamennyi 

kockázatot is: az alacsonyabb kockázat pedig újabb innovációt eredményezhet.

A fenti elemzés nem kifejezetten az oktatás nézőpontjából született, de értelemszerű-

en arra is adaptálható. kiegyensúlyozatlan és változó ütemű oktatásról beszélhetünk. ez a fo-

6   Az OECD 2001a jelentés megjelenése óta a forgatókönyvek csoportosítását felülvizsgálták, a „leolvadási” modell a status quo 
fenntartásának legrosszabb forgatókönyvévé vált, a „piaci modellt” pedig az „iskolátlanítási” forgatókönyvek közé sorolták be.
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lyamat egy termelésvezérelt és tervezett rendszerből olyan irányba tart, ahol az irányításban 

egyre dominánsabb szerepet töltenek be az oktatási rendszerben érdekeltek, ahogy ez szá-

mos más közszolgáltatás esetében is megfigyelhető. A tudástársadalom igényeire fókuszálva 

fokozottabb érzékenységet követelnek az oktatási szférától, és a partnerség lehet eme igény 

kielégítésének alternatívája. Változnak az elvárt kompetenciák, kifejezett hangsúly kerül a fej-

lettebb és speciálisabb gyakorlati tudásra, az oktatási programoktól pedig azt várják, hogy 

illeszkedjenek az egyének és a csoportok igényeihez. ebben a hagyományosan közszolgál-

tatási szektorban új lehetőségek és versenyszituációk keletkeznek, amelyek a közszolgálta-

tás és a magángazdaság közötti partneri viszonyok jelentőségét (PPP-konstrukciók7) erősíti, 

de az oktatási ráfordítások mérséklése is az irányba tereli a közszolgáltatási szektort, hogy új 

partnereket keressen, például a magángazdaság szereplői között.

Bizonyos lényeges társadalmi és politikai jelenségek − a technológia és a gazdaság 

területén − az oktatás számára is relevánsak. Chapman szerint (lásd a 3. fejezetet) olyan 

politikafilozófiai és cselekvési programok alakulnak ki, amelyekben a hagyományos hierar-

chiák a közösség megváltozott gondolkodásmódja révén módosulnak. Véleménye szerint 

a nemzetállam elsődleges szerepének hanyatlása szintén a hálózatépítést helyezi előtérbe. 

A részvétel fontosságát hangsúlyozza a partnerségek és a hálózatok építésében egy friss 

oeCd-elemzés is:

Korábban a partnerségek főként egy adott területen, bizonyos akut problémá-

ra adott reakcióként jelentek meg, például amikor egy fontos iparág hanyatlása 

beindította az elérhető erőforrások mozgósítását. Napjainkban azonban a helyi 

tényezők sokkal szervezettebb módon kívánnak részt venni a saját területük 

stratégiájának megformálásában. A lokális feltételekhez rosszul alkalmazko-

dó programok gyenge eredményei a fokozottabb helyi részvételt ösztönzik. 

De reakció ez a társadalmi kirekesztésre és az abból fakadó problémákra is, 

amelyek a gazdasági növekedés ellenére jelen vannak. A közösség úgy tekint 

a partneri kapcsolatokra, mint az élet fejlettebb formájához vezető útra (OECD, 

2001b, 13.).

Halász (lásd a 6. fejezetet) amellett érvel, hogy az oktatásirányítás kérdéseit össze kell kap-

csolni a tág értelemben vett közpolitikával. megjegyzi, hogy az általános közigazgatási reform 

és az oktatásirányítás előtt álló kihívások közötti nyilvánvaló összefüggések dacára is igen 

ritka, hogy ez explicitté váljék. A decentralizáció általános trendje például nem új jelenség az 

oktatásban. Az itt munkáló erők és kényszerek hatását jobban megérthetjük, ha nagyobb 

összefüggésekbe illesztve vizsgáljuk őket; ugyanígy sokkal fantáziadúsabb megoldásokra 

7   Közintézmények és magánvállalkozások partnersége. (A szerk.)
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bukkanhatunk az oktatásmenedzsment problémái kapcsán, ha a közszféra cselekvési prog-

ramjainak egyéb területein keresgélünk.8

2.2. KorMányzás, MeneDzsMent és elszáMoltAtHAtóság

mivel a feltételek egyre összetettebbek és bizonytalanabbak, ráadásul az oktatásra neheze-

dő nyomás és az elvárások is fokozódnak, a jelentés számos szerzője vizsgálja azt a kérdést, 

hogy a kormányzatnak milyen szerep jut a döntéshozatali folyamatban, amelyben valamennyi 

oktatásban érdekelt fél szóhoz jut. Barber szerint (lásd a 7. fejezetet) a bizonytalanság és az 

összetettség nyomatékosítja a tudásmenedzsment kiemelt pozícióját, mégpedig nem pusz-

tán az iskolák, hanem a rendszer egészének szintjén:

Éppen ezért jelent akut kihívást a közoktatási rendszerek reformja; a felelősök 

ugyanis egyáltalán nem támaszkodhatnak bizonyosságokra. Annyit tehetnek, 

hogy menedzselik a folyamatot és átadják ismereteiket a hatékony működésről, 

közbelépnek alulteljesítés esetén, ösztönzik a rendszert a változásra, biztosít-

ják megfelelő rugalmasságát és alkalmazkodó képességét ahhoz, hogy folya-

matosan fejlődhessen és hatékonyan fogadjon be új megoldásokat.

A Hollandiában végzett „korlátok nélküli tanulás” című elemzés, amelyről a 8. fejezetben olvas-

hatunk, elsősorban abban látja a kormányzat feladatát, hogy kijelölje az irányt, meghatározza 

a mozgásteret, megteremtve ezzel az elszámoltathatóságot. A korábbi, Strong Institutions, 

Accountable Government című, 1999-es kiadvány azt is leszögezte, hogy a hálózatépítésnek 

inkább a menedzsment és a kormányzás szerves részét kell képeznie, nem lehet csupán az 

irányítás vágyott kimenete. A mű a stratégiai hálózatépítést alapfeladatként kezeli: „biztosítani 

kell, hogy az oktatási intézmények az általuk szolgált közösségek integráns részei legyenek, 

»központi jelentőséget biztosítva a képzésnek a társadalomban és a társadalomnak a kép-

zésben«”. egyúttal azt is leszögezi, hogy ha az irányítás és a működés a hálózatok összetett 

szabályozásrendszerén keresztül zajlik, az a túlszabályozottság érzését keltheti. Az anyagi 

erőforrások felaprózódása mellett a különböző irányítási módok az integrált igazgatás ellen 

hatnak, és bizonytalanná teszik, hogy napjainkban mit is értünk rendszer alatt. Az olyan jel-

lemzők, mint a nagyobb iskolai autonómia, a választási lehetőség, a horizontális struktúrák és 

az igények iránti érzékenység megnehezítik a kollektív érdekeknek való megfelelést.

Halász (lásd a 6. fejezetet) e komplexitás elemzéséhez kínál kereteket. robinson 

(2000) politikatudományi modelljét alkalmazva két dimenziót különböztet meg. Az egyik 

8   A jelen munkával párhuzamosan futó és a tudásmenedzsment kérdésére koncentráló OECD/CERI-projekt (lásd A jövő iskolája – OECD 
2000a) jellemzően az egyéb szektorok fejlődésére és tanulságaik vizsgálatára helyezi a hangsúlyt.
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tengelyen az intézményi feladatok egyediségét, illetve általánosságát találjuk, míg a mási-

kon a kiskapukat kihasználó megbízhatatlanságot, illetve az általános társadalmi célokhoz 

való természetes, megbízható alkalmazkodást. mivel az együttműködés biztosításának költ-

sége és a tanulói rendszerek összetettsége növekszik, az egyetlen reálisan követhető út, 

ahol a helyi sajátosságok domináns szerepet töltenek be, és alacsony a kockázati tényezők 

száma – ezt „felszabadítás-menedzsmentként” írja le a szerző. e modell kulcsváltozójaként 

a tanárok szakmai és társadalmi elkötelezettségét jelöli meg: ahelyett, hogy a szabályozást 

felülről próbálnánk ráerőltetni az alsóbb szintekre, annak egyre inkább belülről kellene fakad-

nia. Halász is felismeri, hogy a kiszámíthatatlanság ilyen magas szintje mellett mindig lesznek 

korlátai annak, hogy a rendszer koherenciáját az irányítás biztosíthassa.

A könyvben szereplő elemzések tükrében a kormányzat makroszintű szerepének fon-

tos része, hogy támogassa azt az innovációt, amely akár az iskolák (mikro-)szintjén, akár 

a köztes/hálózati szinten generálódik és bontakozik ki. johansson (lásd a 9. fejezetet) ki is 

emeli ezt a mozzanatot: „annak érdekében, hogy a sikeres innováció és kísérletezés ered-

ményeinek fennmaradását biztosítsuk, erőteljes támogatásra van szükség”. Azt állítja, hogy 

„élénkíteni kell a kísérletezés légkörét, úgy, hogy azok a nemzeti célok tágan értelmezett 

keretei között maradjanak”. Hirsch (lásd a 11. fejezetet) is úgy véli, hogy konstruktívabb hoz-

záállásra van szükség a sikertelenséggel szemben, úgy kell tekintenünk rá, mint a rendsze-

rekben, így az iskolákban folytatott kísérletezés természetes elemére, a folyamatos tanulás 

velejárójára. A roldão (lásd az 5. fejezetet) által leírt portugál Good Hope9-program az inno-

váció támogatására és a gyakorlatba való átültetésére kínál modellt. ez egy országos kezde-

ményezésként indult, amely a tanárok és az iskolák támogatását célozta a legkülönbözőbb 

területeken, mint az integrációs kezdeményezések, az infokommunikációs/oktatási straté-

giák, az iskolareorganizációs vállalkozások és az iskolaközösség-fejlesztő projektek. kiemelt 

figyelmet fordítottak arra, hogy olyan feltételeket teremtsenek, amelyek révén az innovációk 

meggyökerezhetnek, és létrejöhetnek a hálózatok.

még abban az esetben sem becsülhetjük le az esetlegesen felmerülő problémák 

körét, amikor a kormányok az innováció támogatásán alapuló új módszereket pártolják az 

oktatásmenedzsment területén. roldão leírja, hogy míg a rendszer peremén kibontakozó 

kezdeményezésekkel szemben általában fokozottabb tolerancia mutatkozik, rendkívül nehéz 

rendszerszintű változásokat elérni. Hacsak nem következik be valamilyen mélyreható változás 

magában a rendszer kultúrájában, nagyon komoly problémát okozhat az innováció fenntartá-

sa. Ugyanilyen alapvető az elszámoltathatóság kérdése is. A kötet szerzői nem kérdőjelezik 

meg az elszámoltathatóság fontosságát; johansson például, miközben bátor kísérletezésre 

és a kezdeményezés támogatására szólít fel, világosan leszögezi, hogy ennek együtt kell jár-

nia „a feladatkijelölés és az elszámoltathatóság megfelelően fejlett rendszereivel” (9. fejezet). 

9   Jelentése: jó reménység. (A szerk.)
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A holland kormány állásfoglalása szerint az elszámoltathatóság kifinomultabb rendszereinek 

tartalmazniuk kell az igényekhez való sokkal szabadabb alkalmazkodás lehetőségét. Halász 

az általa felállított elemzési keretben úgy határozza meg a „felszabadítás-menedzsmentet” 

(lásd a 6. fejezetben), mint olyan oktatáspolitikát, amely a társadalmi célokat érintő, magas 

szintű azonosulásra törekszik, és kizárja a helyi érdekek elvtelen érvényesítését (ez pedig az 

elszámoltathatóság egyik formája).

Ahhoz, hogy megteremtsük az intenzív kísérletezés és a kísérletekből eredő kudarcok-

kal szembeni tolerancia kultúráját, fel kell tennünk azt a kritikus kérdést, hogy az elszámol-

tathatóság növelésének érdekében bevezetendő eljárások milyen mértékben akadályozzák 

majd az innovációhoz szükséges nyitottságot és bizalmat. Az iskolák autonómiájának növe-

lésével, a hálózatépítési és innovációs törekvéseik támogatásával felszabadított helyi ener-

giák kárba vesznek, ha ezzel egyidejűleg erőteljes nyomásként nehezedik rájuk az igazodást 

sürgető elvárás. szintén jelentős feszültséget eredményezhet a kezdeményezőkészség és az 

elszámoltathatóság együttes növelése, bár a megvalósítás nem lehetetlen. A Glatter által be-

vezetett megkülönböztetés (lásd a 4. fejezetben) az elszámoltathatóság „szerződésszerű” és 

„odafigyelésen alapuló” válfaja között igen releváns e feszültség szempontjából. Az első foga-

lom lényegében annyit jelent, hogy a tanárokat a követelmények és az eredmények összefüg-

gésében kell elszámoltatni; a második ellenben a „pedagógusok olyan döntéseire vonatkozik, 

melyeket az érdekelt felek igényeinek és kívánságainak figyelembevételével hoznak meg”.

A világos elszámoltatási mechanizmusok megteremtése az oktatásban szorosan 

összefonódik a választási lehetőségek és az igények bővülésével. Az elszámoltathatóság 

terjedését részben éppen az motiválja, hogy az átláthatóság révén minél több, releváns infor-

mációkon alapuló döntés szülessék. Ha az iskolák elszámoltathatósága növekszik a szülők 

és a nyilvánosság felé, akkor megjósolható az is, hogy az erőforrás-vezérelt rendszerek az 

igényekre érzékeny iskoláztatás irányába mozdulnak el. Az persze vitatható, hogy mindez 

mennyiben fedi kizárólag azonos célok eltérő megfogalmazását. Glatter tipológiája szerint 

a választás és az igények előtérbe állítása inkonzisztens értékeket szembesít, amennyiben 

megkülönbözteti egymástól a „szerződésen alapuló elszámoltathatóság” bizonyos formáira 

jellemző fogyasztói szemléletet és vele szemben a „reszponzív elszámoltathatóság” fogalmá-

ban rejlő felhatalmazást.

e kötet tanulmányai az oktatás piacosodását is vizsgálják. Glatter két, ebben a kö-

tetben is tárgyalt országot, Angliát és Hollandiát emeli ki, mint az oktatási rendszer decent-

ralizálásának olyan példáit, ahol a piac is komoly szerepet tölt be. A kiválasztott országok 

oktatási rendszere mindazokétól eltérő, amelyekben a központi, a regionális/tartományi vagy 

a helyi hatalmi centrumok irányítanak. egy másik bemutatott ország, magyarország (6. fe-

jezet) oktatása az oeCd-n belül kifejezetten piacorientáltnak és decentralizáltnak számít. 

ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a rendszerek kiteljesedett tanulási piacokká fejlődtek 

volna,  ahogyan az az egyik „iskolátlanítási” forgatókönyvben is szerepel, hiszen ez utóbbi 
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a közoktatási rendszerek teljes lebontását feltételezi. A számos, napjainkban észlelhető, ok-

tatást érintő piaci fejlemény leginkább a közoktatási intézmények fennmaradását vetíti előre, 

miközben fokozza a választási lehetőségeket, az „ügyfelek” és „fogyasztók” (gyakran a szü-

lők) befolyását az iskoláztatásban, vagy olyan korlátozott privatizációt alkalmaz, amely hibrid 

modellekhez és kvázi-piaci fejleményekhez vezet. természetesen nem mindenki lelkesedik 

a piacért és a privatizációért: johansson értelmezése szerint például a rotterdami konferen-

cia résztvevői a jövő iskoláztatását felvázoló forgatókönyvekre adott reakcióikban visszauta-

sították a piaci modellt.

2.3. HálózAtoK és pArtnerségeK

A hálózatok és a partnerségek különös jelentőséggel bírnak az oktatás kormányzása, mene-

dzselése és szervezete szempontjából: egyre dominánsabb irányítási formaként is definiál-

hatjuk őket. Chapman ezt a kapcsolatot egyértelművé teszi a 2. fejezetben, amikor kiemeli 

részvételen alapuló, horizontális jellegüket, valamint azt a lehetőséget, hogy leválthatják a hi-

erarchikus és bürokratikus döntéshozatali mechanizmusokat. emellett fontos megemlíteni, 

hogy a kormányzati programalkotás makroszintje és az iskolák mikro szintje között elhe-

lyezkedő közbülső szintnek is jelentős összetevőit alkotják. ez a fajta középszintű cselek-

vés és döntéshozás egyre inkább előtérbe kerül az iskolák önállóságának növekedésével, 

mert kapcsolatokat és kötődéseket teremt. A változás azért hangsúlyos, mert a fokozódó 

önállóságnak köszönhetően az iskolák elszigetelődhetnek és a kapcsolatvesztés veszélyé-

vel szembesülhetnek, miközben a központi hatóságok mind kevesebb erőforrást képesek 

a közvetlen tervezésre fordítani. A makro és mikro szint közötti közvetítés hiányában pedig az 

oktatás könnyen tevékenységek és intézmények kusza halmazává válhat.

Hopkins a 10. fejezetben kiemeli a hálózatok kormányzati jelentőségét: 

[Ezek] lehetőséget teremtenek a közvetítő szint „újrafelfedezésére” az együttmű-

ködés, a kapcsolódás és a többfunkciós partneri kapcsolatok különböző – olykor 

„keresztirányú struktúráknak” nevezett – formáinak előmozdításával. A hálózat 

biztosítja az érdekelt felek számára a kapcsolatteremtés lehetőségét, és hogy 

a közös prioritások mentén összehangolják tevékenységüket. A rendszeren belül 

nem az irányítás megszerzése (ami egyébként is lehetetlen), hanem a rendszer-

ben rejlő együttműködési lehetőségek kiaknázása válik hangsúlyossá.

más szóval, a dinamikus változás időszakában a laza kapcsolatok megerősítésére van szük-

ség, a jobb reagáló képességű és együttműködőbb struktúrák létrehozása érdekében. A há-

lózatok – állítja Hopkins – fontos eszközök e cél eléréséhez.
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A jelentés szerzői közül többen is a hálózatok e közvetítő, közbülső vetületére kon-

centrálnak. Barber fantáziadús gondolkodásra buzdít a közvetítő szint vonatkozásában, be-

leértve a hálózatokat és partnerségeket, amelyeket a tudástranszfert végző rendszerek kriti-

kus alkotóelemének tekint. Hirsch a 11. fejezetben az oktatási ombudsmanok – és az erősen 

decentralizált rendszerben játszott közvetítő szerepük10 – magyarországi példáját mutatja 

be a 2001-es budapesti szemináriumon elhangzottak alapján. Glatter pedig tipológiájának 

négy kormányzati formája kapcsán felvázolja, hogy miben térnek el az egyes formákhoz 

tartozó közvetítő hatóságok és funkciók. miközben minden hálózatot és partnerséget egy-

szerűen besorolhatunk a közvetítő szintre, ezen szint nem mindegyik struktúrája nevezhető 

hálózatnak vagy partnerségnek. Hopkins arra figyelmeztet, hogy bizonyos támogató struk-

túrák − amelyeket hagyományosan a helyi oktatási hatóságok biztosítanak −, valamint az 

iskolakerületek inkább tekinthetők lassan változó status quónak, semmint az oktatásirányítás 

dinamikus, új színtereinek. éppen ezért, amikor azt az igényt hangoztatjuk, hogy a hálózati 

aktivitás fokozásával kell megerősíteni a laza kapcsolatokat, az nem pusztán a közvetítő szint 

felhizlalását célzó üres felhívás.

A hálózatokat kormányzati intézkedések révén is lehet támogatni, ugyanakkor egy 

irányítási formaként is felfoghatók. Az érintett viszonyok összetettek, vonja le a következte-

tést Hopkins, rámutatva, hogy nem lehet egyszerű módon különbséget tenni azon hálózatok 

között, amelyeket kormányzati intézkedések hoztak létre és tartanak fenn, illetve amelyek 

nyilvánvalóan önállóan működnek. továbbá az innovációra is igaz az, ami a kormányzásra és 

a politikára: a hálózatok képesek támogatni az innovációt, de maguk is lehetnek az innováció 

egyfajta megtestesülései. Van Aalst (1. fejezet) azokat az okokat vizsgálja, amelyek a szerve-

zett és professzionális tanulást érintően a hálózatokat olyannyira vonzóvá teszik:

– a hálózatok sokféle információforráshoz adnak hozzáférést;

– a tanulási lehetőségek szélesebb körét kínálják, mint a hierarchikus szervezetek;

– egy rugalmasabb, de egyben szilárdabb alapokkal bíró koordinált tanulás lehetősé-

gét ígérik, mint a piac anonimitása;

– segítik a tacit11 tudás létrehozását és az ahhoz való hozzáférést.

Ám ha a fentiek jelentik azokat az előnyöket, amelyeket a hálózatok az innováció és a ta-

nulás számára nyújthatnak, nem feledkezhetünk el a hátrányaikról sem. sliwka (3. fejezet) 

a dinamikus, innovatív csoportosulások jelentős hátulütőjeként említi viszonylagos törékeny-

ségüket. A „csoporttagság” egyaránt ösztönözhet, de frusztrálhat is, a hálózatok hatékony-

ságának mértéke tág spektrumban változhat. sliwka és Hopkins útmutatása alapján azo-

nosíthatjuk azokat a feltételeket, melyek mellett hatékonyságuk növelhető, és ami segítheti 

10   A kötet többesszámban fogalmaz, holott az oktatási jogoknak csak egy biztosa van Magyarországon. (A szerk.)
11   Rejtett vagy hallgatólagos tudás. (A szerk.)
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az oktatáspolitikát abban, hogy miként használhatja a hálózatokat az oktatási innováció és 

reform előmozdítására. Hopkins a következő csoportokba sorolja az általa legfontosabbnak 

tartott feltételeket: az értékek és a célok összhangja; a struktúra világossága; a tudás elő-

állítása, felhasználása és átadása; a tanulás jutalmazása; megosztott vezetés és hatáskörök; 

megfelelő források.

mivel a hálózatok tartalmi és formai meghatározása rendkívül változatos lehet – a defi-

níciókról nincs konszenzus – jellemzőik felsorolása puszta jelzésnél többnek aligha számíthat. 

Az értelmezést nagyban befolyásolja, hogy ki vesz részt a hálózatban, milyen célt szolgál, mi-

lyen kontextusban működik stb. Hasznos lehet például, ahogyan sliwka és Hopkins megkü-

lönbözteti a hálózatokat céljaik és hatásuk mértéke alapján: hálózati tipológiájuk az innováció 

és a tanulás hatékony gyakorlataitól indulva jut el az oktatásirányítás új formáihoz. Hopkins 

az alábbi tipológiát állította fel:

– A legalapvetőbb szinten a hálózatok egyszerűen a közös célok érdekében egymás-

hoz csatlakozó tanárok csoportjai, akik megosztják jó gyakorlataikat.

– egy ennél ambiciózusabb szinten olyan tanárok és iskolák csoportjait jelentik, ame-

lyek az iskolafejlesztés révén „verbuválódtak”, kifejezetten azzal a céllal, hogy egy 

iskolában vagy iskolák egy csoportjában emeljék a tanítás és a tanulás színvonalát, 

és nem pusztán gyakorlataikat osztják meg egymással.

– A hálózatok nemcsak a tudástranszfer és az iskolafejlesztés célját szolgálhatják, 

hanem a különböző érdekelteket is összekapcsolhatják egymással, hogy egyes 

speciális oktatáspolitikai célkitűzéseket helyi szinten, esetleg országosan imple-

mentáljanak.

– e munkamódszer kibővítésének egyik lehetőségével találkozunk, amikor az oktatá-

son belüli és azon kívüli hálózatok csoportjai egymással kapcsolatba lépnek, hogy 

javítsák a rendszer társadalmi igazságosságát és befogadási hajlandóságát.

– Végül arra is van lehetőség, hogy a hálózatok csoportjai ne csak a társadalmi igaz-

ságosság előmozdítása érdekében dolgozzanak együtt, hanem a rendszer meg-

újításának és átalakításának kifejezett céljával.

egy ilyen tipológia előnye, hogy rámutat néhány jelentősebb különbségre, amelyek megha-

tározzák a hálózatok hozzájárulásának mikéntjét a gyakorlat, az innováció és a kormányzás 

ügyeihez. Az iskolai hálózatokkal foglalkozó kutatásoknak ezt mélyebben és folyamatosan 

kellene vizsgálnia.
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2.4. szervezetI MeneDzsMent és szeMélyI vezetés

e jelentés fejezetei újra és újra hangsúlyozzák annak jelentőségét, hogy az iskolák szerve-

zetek. ezt egyrészt az a trend indokolja, hogy az iskolák autonómiája növekszik, így saját 

szakmai és közösségi megoldásaik megszervezése is az ő felelősségük. Azonban amint 

azt Glatter felvázolja, az autonómia nem egyszerű vagy magában álló fogalom: ha a szer-

vezet, a folyamat vagy az iskolai környezet valamely tényezője nagyobb önállóságot kap, 

ez könnyen vezethet egy másik terület autonómiájának csökkenéséhez. Ha növekszik az 

iskolamenedzsment hatásköre, akkor a többieké, így például a tanároké csökkenhet. Ha-

tározottabban szólva az, hogy az iskolákat szervezetekként kezeljük, nemcsak a növekvő 

és olykor problematikus autonómiából következik, hanem az oktatáspolitika egyik fő cél-

ja is. johansson a 9. fejezetben – mintegy a jövőre vonatkozó politikai iránymutatásként 

− első helyen azt nevezi meg, hogy az iskolák formálódjanak erős szervezetekké. e célt 

a 4. fejezetben szereplő, a mulford által ismertetett leadership, organisational learning 

and student outcomes (lolso – ’személyi vezetés, szervezeti tanulás és a diákok ered-

ményei’) elnevezésű kutatási program eredményei is alátámasztják. Az említett kutatás úgy 

határozza meg a szervezeti tanulás kulcsszerepét, mint egy olyan csatornát, amelyben az 

oktatás bemeneti tényezői és a személyi vezetés törekvései a diákok növekvő teljesítményét 

eredményezik. A változás folyamata és a szervezet működése teremtik meg a kettő közötti 

szükséges kapcsolatot.

Az iskola mint szervezet menedzselésén túl meg kell említenünk a tanulási folyamat 

menedzselését. Ahogy Hirsch a budapesti konferencia kapcsán készült jegyzeteiben írja, 

a régi didaktikus modellek túlságosan is szívósan tartják magukat az oeCd-tagállamok is-

koláiban ahelyett, hogy olyan szervezetként működnének, ahol a diákok kollegiális viszonyt 

ápolnak a tanárokkal, és őszintén motiváltak a tanulásra. A holland kormány is hasonlóan 

látja a jövőt (8. fejezet): a tanításnak és a tanulásszervezésnek sokkal inkább közelednie kell 

a tudásmenedzsment és az „iskolázás átalakításának” elveihez, amelynél speciálisabb kész-

ségekre és együtt tanító teamekre van szükség, a szervezetnek pedig elég rugalmasnak kell 

lennie ahhoz, hogy a tanulást a diákok egyéni igényeihez és szükségleteihez igazítsa.

Az oeCd/Ceri-kutatások körében korántsem csupán a „schooling for tomor-

row”-projekt jellemzője, hogy erőteljes hangsúlyt helyez a szervezeti gyakorlatra és tanulás-

ra; ez annak a tudásmenedzsmentet elemző párhuzamos vizsgálatnak is központi mozza-

nata, amely az oktatásban, illetve a többi szektorban megvalósuló gyakorlatokat veti össze 

(OECD, 2000a). Az elemzés röviden vázolt tanulsága, hogy a jelenlegi iskolai gyakorlat szá-

mos területén még tudatosabban kell alkalmazni a tudásmenedzsmentet, például a tanári 

hálózatok elterjedése, gazdag gyakorlati adatbázisok kifejlesztése és alkalmazása, valamint 

folyamatos intézményes és egyéni szakmai továbbképzés révén. e célok előmozdításának 

az oktatáspolitika elsődleges feladatai között kell szerepelnie.
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Bizonyára akad, aki úgy gondolja, hogy ha az iskolákat nyomatékosan tanuló szer-

vezetekként, közvetítő struktúrákként és hálózatokként közelítjük meg, a vezetés jelentősége 

csökken, ám e könyv végkicsengése ellentmond ennek a feltételezésnek. sliwka úgy véli, 

hogy még a hierarchiától és a felülről való irányítástól mentes hálózati struktúrákat is „úgy 

kell felfognunk, mint amelyek egyrészt viszonylag szilárd szerkezetet, másrészt − a hatékony 

működés érdekében − a szervezeti vezetés meghatározott formáit igénylik”. johansson a 9. 

fejezetben azzal a feltételezéssel él, hogy „a nagy ambíciókat ápoló és erős autonómiával bíró 

iskoláknak erős személyi vezetőkre, igazgatókra és menedzserekre van szükségük”. ez az 

elképzelés azonban nem a hagyományos hierarchikus módon meghatározott személyi veze-

tést jelenti, hiszen ez olyan lenne − mint azt shuttelworth a 4. fejezetben kifejti −, mintha attól 

a korábbi „tudományos menedzsment”-paradigmától várnánk a megoldást, amely posztin-

dusztriális korszakunkban már elavult, és amelynek jelenléte az utóbbi évtizedek bizonyos 

oktatáspolitikai intézkedéseiben igencsak vitatható. mulford és Hirsch (4. és 11. fejezet) visz-

szautasítja a vezetés „nagy ember-elméletét”; johansson is óv attól, hogy „a karizmatikus 

személyiség kivételes befolyásába” vessük bizalmunkat.

Az érvelés kettős: egyrészt a modern szervezeteknek – legyenek azok iskolák vagy 

egyebek – olyan vezetésre van szükségük, amelyet nem merev hierarchikus viszonyok ha-

tároznak meg; másrészt korunk összetett környezeti feltételei között csoportokban és nem 

egyes individuumokban kell gondolkodnunk. A kulcspozícióban lévő vezetők szerepe sem az 

egyszemélyes kézi vezérlés megvalósítása. mulford az általa „átalakító igazgatónak” nevezett 

szerep jellemzőinek meghatározása során hangsúlyozza, hogy e személynek nagymérték-

ben be kell vonnia a teljes személyi állományt a döntéshozatalba és a szervezetátalakulás 

folyamatába ahelyett, hogy felülről utasítaná őket:

– Egyéni támogatás – morális támogatást nyújt, kimutatja megbecsülését az egyes 

kollégák munkája iránt, és figyelembe veszi véleményüket.

– Kultúra – a munkatársak körében megteremti a gondoskodás és bizalom légkö-

rét; megalapozza a diákokkal való interakció tiszteletteljes hangvételét, és hajlandó 

arra, hogy a megállapodásoknak megfelelően változtasson a gyakorlaton.

– Struktúra – részvételen alapuló döntéshozatalt támogató iskolai struktúrát állít fel, 

előmozdítja a feladatmegosztást és a vezetői feladatok delegálását, valamint arra 

bátorítja a tanárokat, hogy autonóm döntéseket hozzanak.

– Vízió és célok – arra törekszik, hogy teljes egyetértés alakuljon ki az iskola alapvető 

céljait illetően, folyamatosan kommunikál a diákokkal és a munkatársakkal annak 

érdekében, hogy mindenki azonosuljon az átfogó célokkal.

– Teljesítményelvárás – magas elvárásokat támaszt a diákokkal és a tanárokkal szem-

ben, hatékonyságukra és innovativitásukra fókuszálva.
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– Intellektuális ingerek biztosítása – arra bátorítja munkatársait, hogy reflektáljanak 

a diákokkal kapcsolatos célokra és azok elérésére; biztosítja munkatársai számára 

a kölcsönös tudáscsere lehetőségét, illetve maga is példát mutat folyamatos ön-

képzéssel.

Ugyanakkor, ha az elszámoltatás nagy nyomással nehezedik az iskolai tevékenység viszony-

lag szűk szegmensére, akkor a vezetők nehezen tudnak megfelelni annak az elvárásnak, 

hogy váljanak mindinkább átalakító, konstruktív személyiséggé és valósítsák meg a koráb-

ban felsorolt jellemzőket. nem kifejezetten arról van szó, hogy egy idejétmúlt vezetési módot 

kellene felváltani egy másik, korszerűbb módszerrel, hiszen többféle vezetésre van szükség. 

Az intézmények működésének kontextusát erősen befolyásolja, hogy az adott iskola szem-

pontjából milyen vezetési módok lehetnek hatékonyak – meghatározó tényezőként Glatter 

a kormányzás különböző formáit sorolja fel, mulford pedig a társadalmi-gazdasági környe-

zetet jelöli meg a kontextus egyik meghatározó elemeként. kijelenthetjük, hogy nem létezik 

olyan vezetési forma, amely minden körülmények között megállná a helyét.

néhány szerző érinti a vezetés és a hálózatok viszonyának szűkebb témáját is. Hop-

kins a hatékony hálózatok feltételei közé sorolja a megosztott vezetést és felelősséget, vala-

mint a magas fokú csoportmunkát, ugyanakkor az iskolák vezetőinek is hatékonyabbá kell 

válniuk a hálózatépítésben. Az iskolamenedzserek – mondja shuttleworth – „integráns részei 

a hálózatok mikropolitikai miliőjének, [amelyek…] küzdelmet folytatnak a szűkös források, sőt 

a politikai hatalom megszerzéséért”. Általában véve pedig fenntartja, hogy az oktatás mene-

dzsereinek és személyi vezetőinek szakmai fejlődését mindeddig az iskolai reformprogramok 

méltánytalanul elhanyagolták, és egyáltalán nem készítették fel őket az eléjük tornyosuló el-

várások kezelésére.

3  A jelentől A jövő Felé – kormányZás, menedZsment, sZemélyI 

veZetés és hálóZAtok AZ IskoláZtAtás ForGAtókönyveIBen

3.1. Az 1. A és 1. b forgAtóKönyveK:  

„A stAtus qou fenntArtásánAK Kísérlete” 

A „status quo”-forgatókönyvek szerint a jelenleg működő rendszerek alapvonásai a jövőben 

is fennmaradnának, akár a közigény miatt, akár amiatt, hogy a rendszer képtelen alapvető 

változások meggyökereztetésére, implementálására. Az 1. a forgatókönyvben a jövő a jelen 

állapot fokozatos evolúciójaként jelenik meg, az iskolarendszerek továbbra is erősek ma-

radnak; míg az 1. b forgatókönyv arra épül, hogy az akut tanárhiány kiváltotta jelentős krízis 

alapjaiban rengeti meg a rendszert.
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3.1.1. Az 1. a forgatókönyv:  
„A bürokratikus iskolarendszer folytatódik”

Az 1. a forgatókönyv szerint az erőteljesen bürokratikus rendszerek tovább élnek, megmarad 

az egyöntetűség fenntartására irányuló nyomás, és folytatódik a gyökeres változással szem-

beni ellenállás. Az iskolák meglehetősen elszigetelt intézmények lesznek, amelyeket csak 

a bonyolult adminisztratív rendelkezések kapcsolnak egymáshoz. A politikai és a média kom-

mentárok egyre gyakrabban ütnek meg kritikus hangot, de a rendszer a kritikákkal dacolva 

is ellenáll a gyökeres változásnak. sokan attól tartanak, hogy az alternatív megoldások nem 

garantálnák olyan alapfeladatok ellátását, amilyenek a gyermekek felügyelete és szocializá-

ciója, nem adnának elég tudást, nem vezetnének el a diplomáig, és az esélyegyenlőséget 

sem biztosítanák. A 7. fejezetben Barber kifejti, hogy ez a modell már nem felel meg a 21. 

század kihívásainak; eljárt felette az idő és el fog tűnni a süllyesztőben. elképzelhető azonban 

az is, hogy sokkal szívósabbnak bizonyul a feltételezéseknél.

Kormányzat. mivel az oktatás a nemzeti szuverenitás egy fontos eleme, a nemzet, az 

állam vagy a föderális rendszerekben a tartomány marad az oktatáspolitikai hatalom legfon-

tosabb birtokosa. Az irányítás hatékonysága és az elszámoltathatóság igénye azonban a ha-

talommegosztás különböző próbálkozásait hívja életre. A nemzeti önrendelkezést is számos 

tényező korlátozza: az iskolákra és a közösségre támaszkodó decentralizáció (a központi ha-

tóságok azon erőfeszítése ellenére, hogy megőrizzék a hatalmat); az oktatás piacán mind erő-

teljesebben megjelenő vállalkozói és médiaérdeklődés, valamint a globalizáció nyomása, akár 

a nemzetközi összehasonlítások, akár a transznacionális döntéshozatal/finanszírozás révén. 

A Glatter által a 4. fejezetben felvázolt kormányzati modellek közül e forgatókönyvnek legin-

kább a „bürokratikusként” jellemzett „minőségkontroll” felel meg, amelyben az oktatási ható-

ságok játsszák a központi szerepet, részletesen kidolgozott az értékelés és az irányítás mód-

ja, és amelyet a hierarchikus struktúrákba beépült szerződéses elszámoltathatóság jellemez.

Vezetés és menedzsment. e forgatókönyvben a vezetőnek erős adminisztratív kész-

ségekkel kell rendelkeznie, hogy megfeleljen a bürokratikus igényeknek. menedzselnie kell az 

iskolában találkozó és egymással versengő befektetési törekvéseket, különösen a korlátozott 

erőforrások esetén. Amellett, hogy egyáltalán nem rendelkeznek elegendő anyagi és humán 

erőforrással a már meglévő feladatok ellátására, egyre több új tennivaló hárul az iskolákra, 

amelyekhez nem kapnak kiegészítő támogatást. Az elszámoltatás nyomása erős, és leköti 

a menedzsment idejének, energiájának jelentős részét. Az épületek és intézmények eltérő 

állapota állandósítja a nélkülözhetetlen befektetésekért folytatott versengést a többi igény-

lővel, ez a forgatókönyv éppen ezért sok energiát követel az oktatás menedzsmentjétől és 

vezetésétől.

Hálózatok. olyan hálózatok tartoznak ehhez a forgatókönyvhöz, amelyeket bizonyos 

motivált személyek és csoportok kezdeményeznek annak érdekében, hogy megoldási mó-
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dokat osszanak meg egymással. A különböző – kiegészítő anyagi támogatással járó – kísér-

leti programok gyakran alapulnak hálózati együttműködésen. mindazonáltal a bürokratikus 

rendszer hierarchikus, és ez feszültséget feltételez a hálózatok között. A hálózatok műkö-

désének fenntartásához szükséges motivációs szint nem lenne egységes, és mivel a háló-

zatok jelentős mértékben kiegészítő forrásoktól függnek, a feszültségek jó része a program 

lezárulásával megszűnne. A roldão által jegyzett, portugáliai innovációról szóló fejezet éppen 

ilyen feszültségről ad hírt: a kísérleti és innovatív fejlesztések egy előíró, hierarchikus mozza-

natokat rejtő rendszerben kevés kézzelfogható eredményt hoznak. sliwka 3. fejezetben leírt 

megfigyelései a hálózatok törékenységéről szintén ide kapcsolódnak, amennyiben az inno-

váció erősen függhet a központosított és bürokratikus rendszer nyújtotta támogatástól, és e 

támogatás megszűnésével hajlamos semmivé válni.

3.1.2. Az 1. b forgatókönyv:  
„A tanárok pályaelhagyása – a »leolvadás forgatókönyve«”

e forgatókönyv szerint a tanári létszám csökkenése erős krízishez vezetne, és az iskolarend-

szer nem reagálna a hagyományos intézkedésekre. A tanári kar rohamos elöregedése indí-

taná el a folyamatot, amelyet csak felerősítene a tanárok alacsony morálja és az, hogy más 

diplomás foglalkozások ragyogóbb kilátásokkal kecsegtetnek. ez a forgatókönyv feltételezi, 

hogy a rendszerben a munkaerőhiány ellenére is nagyon sok tanár maradna, ha azt nézzük, 

hogy a látványos fejlesztés mennyibe kerülne, és csak hosszú idő elteltével hozna általános 

és kézzelfogható eredményeket. A krízis mélypontján a különböző társadalomföldrajzi régiók-

ban és az egyes tárgyak, illetve területek között is igen nagy egyenlőtlenségek alakulnának ki, 

amely nagyon eltérő következményekkel jár; az egyik szélsőség szerint a megszorítások és 

a konfliktusok ördögi köre épül ki, a másik vélekedés szerint pedig a vészhelyzeti stratégiák 

gyökeres innovációhoz és kollektív változáshoz vezetnek.

Kormányzás. Az országos hatóságok pozíciója megerősödik a krízis hatására, ha 

azonban a krízis sokáig megoldatlan marad, hatalmuk végül meggyengül. Azon közösségek, 

amelyek nem küzdenek tanárhiánnyal, feltehetőleg óvnák magukat, kiterjesztve az országos 

hatóságokkal szembeni autonómiájukat. A vállalkozások és a média növelik érdekeltségüket 

az oktatási piacon. nemzetközi szinten megerősödnek az olyan, országok közti – így a nyu-

gat és a dél között is – együttműködések, amelyek a képzett tanárok kölcsönadására és 

-vételére irányulnak. Ugyanakkor minél általánosabb lesz a tanárhiány, annál inkább erejü-

ket vesztik az együttműködések, amelynek eredményeként több ország verseng majd egy-

mással a jól képzett tanárok egy szűk köréért. ez a változások elkerülésének legrosszabb 

forgatókönyve, s mint ilyet, nem lehet párhuzamba állítani a 4. fejezetben Glatter által kör-

vonalazott modellek egyikével sem.
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Vezetés és menedzsment. Az 1. a forgatókönyv vezetési és menedzsment jellemzői itt 

is megtalálhatók, de ebben az esetben a krízismenedzsment terminusával foglalhatók ösz-

sze. ennek köre a teljes rendszer működtetőitől egészen az egyes helyi menedzserekig és 

iskolavezetőkig terjedne. A leginkább akut problémákkal küzdő társadalomföldrajzi terüle-

teken még a munkára fogható tanároknál is nagyobb hiány mutatkozna vezető pozíciót vál-

laló személyekből, a „leolvadás” által legkevésbé érintett területeken pedig bunkermentalitás 

alakulna ki. Valószínűleg nagyon csekély forrás jutna az iskolai eszközök fejlesztésére, mivel 

a pénzeszközöket mindinkább a tanári fizetésekre fordítanák abban a reményben, hogy ezzel 

sikerül több pedagógust a pályára csábítani. Ha a leolvadás csak további megszorításokat 

és konfliktusokat eredményezne, akkor a krízismenedzsment még dominánsabbá válna, ha 

azonban az országos vészhelyzeti stratégiák az innováció és a változás révén sikeresek len-

nének, akkor iskolamenedzserek, vezetők teljesen új garnitúrája születhetne, és ez új ener-

giával látná el a rendszert.

Hálózatok. e forgatókönyv megvalósulásakor szükségszerűen hálózatok és partnersé-

gek jönnek létre; a probléma orvoslására alkalmi megállapodások születnek. ezen − egyéb-

ként innovatív − hálózatok nem a szakmai tudás megosztására, hanem a krízismenedzsment 

legfőbb feladatára, a puszta túlélésre fókuszálnának. A hálózatok szerepét a továbbiakban 

az befolyásolja, hogy a forgatókönyv milyen irányba mozdul el: megszorítások esetében mar-

ginalizálódnak, a dinamizmus útját választva pedig kulcsszerephez jutnak.

3.2. A 2. A és 2. b forgAtóKönyv:  

„resKolArIzácIó”12

A reskolarizációs forgatókönyvek az oktatási rendszert érintő jelentős befektetések tervét 

említik, emellett elismerik az iskolák – beleértve a szakemberek − eredményeit, valamint 

kiemelt szerepet szánnának az oktatás minőségének és a méltányosságának. A 2. a for-

gatókönyvben a társadalmi beilleszkedésre és az iskolák közösségi szerepére helyeződik 

a hangsúly, ami bizonyos fokig szembeállítja az erőteljesebben a tudásra koncentráló 2. b 

forgatókönyvvel. mind johansson a 9., mind pedig Barber a 7. fejezetben – az utóbbi a rot-

terdami nemzetközi konferencia elnökeként a megnyitó előadást is tartotta – úgy véli, hogy az 

erős iskolák létrehozásához jelentős befektetésekre lesz szükség. johansson is „forrásokkal 

jól ellátott és a közösségi elvárásoknak megfelelő iskolákról” beszél; Barber pedig úgy fogal-

maz, hogy „a 21. század sikeres közoktatási rendszerei sokba fognak kerülni”.

12   A reskolarizáció talán magyarul is érthető fogalom, a jövő iskolarendszereit megjósolni hivatott forgatókönyvek esetében az oktatás teljes 
átalakulását, átalakítását jelenti. (A szerk.)
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3.2.1. A 2. a forgatókönyv:  
„Az iskolák mint alapvető közösségi központok”

Az iskolákat széles körű elismerés övezné mint a társadalom, a család és a közösség szét-

aprózódásával szembeni legerősebb védőbástyát. munkájukat ezért jelentős mértékben 

a társadalmi és a helyi közösségi feladatok határoznák meg. ennek eredményeként a fele-

lősség intenzíven megoszlana az iskolák és a többi közösségi intézmény, szakértői központ, 

valamint a felsőoktatási és továbbképzési intézmények között, és a megvalósulás nem men-

ne a professzionális oktatói munka rovására. nagylelkű anyagi támogatásra lenne szükség 

ahhoz, hogy a minőségi tanulói környezet iránti igényt minden közösségben kielégíthessék, 

és biztosítsák a tanárok és intézmények megbecsültségének növekedését. A holland kor-

mány ezt a jövőt kívánatosnak és reálisnak tartja: „Az egyik fontos kérdés az iskola helyzete 

a közösségen belül. A közösségi iskolák létrehozására irányuló kezdeményezések száma 

gyorsan emelkedik. A holland helyhatóságok háromnegyede öt-nyolc ilyen iskolát szeretne 

létrehozni a következő néhány év folyamán” (8. fejezet).

Kormányzás. ebben a forgatókönyvben a tevékenységek és döntések helyi dimenzió-

ja kiemelt szerephez jutna. A változás azonban csak akkor következhet be, ha létrejötte erős 

nemzeti keretprogramba illeszkedik, főként a gyenge társadalmi tőkével és infrastruktúrával 

rendelkező régiók esetében. Valószínűleg ez nem azt jelenti, hogy a meglévő hatóságok hie-

rarchiájában lefelé vagy fölfelé mozdul el a hatalom fókusza, hanem azt, hogy a kormányzati 

irányítás új formái jönnek létre, amelyek a csoportoknak, vállalkozásoknak stb. nagyobb bele-

szólást biztosítanának. Fontos kérdés, hogy milyen módon működne a makroszintű irányítás. 

miközben a nemzetközi gyakorlat ismerete és cseréje e forgatókönyv kiemelt jellemzője, az 

országos szintű irányítás inkább irányadó keretek révén, nem pedig részletes szabályozással 

valósulna meg. nyilvánvaló a párhuzam a Glatter által a 4. fejezetben vázolt kormányzati for-

mák közül a „A helyi hatóságok megerősítése” modellel, bár „Az iskolák megerősítésének” 

modelljével ötvözve még pontosabban leírható.

Vezetés és menedzsment. e forgatókönyv szerint a menedzsment összetett lenne. 

Az iskola a közösség csoportjai és játékosai közötti dinamikus összjáték középpontját alkot-

ná: nyitott kapukkal és alacsony kerítéssel13. A hagyományos tanulási programok és az egyéb 

új tevékenységek széles körének összehangolása komoly kihívásnak ígérkezik. Ugyanakkor 

a vezetés hatékonyabban megoszlik a közösség tagjai között és kollektivizálódik, illetve ke-

vésbé koncentrálódik nagy nyomás alatt álló személyek kezében. A jól fejlett helyi, országos 

és nemzetközi támogatási keretek mellett jelentős források szabadulnának fel, megkönnyítve 

ezzel a forgatókönyv kétségtelenül nagy kihívást jelentő menedzselési feladatait, valamint az 

infrastruktúra menedzselését.14 e forgatókönyv megvalósulása esetén arra is számíthatnánk, 

13   A kifejezés az iskola általános nyitottságára, közösségi szerepére utal. ( A szerk.)
14   Az összetettség és a fantáziadús megoldások ilyen keverékét vetíti előre a holland kormány a 8. fejezetben az iskolaépület vonatkozásában: 
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hogy jelentős összegeket fordítanának az iskolaépületekre, részben azért, hogy általában 

javítsanak a helyiségek és felszerelések minőségén, illetve, hogy tágítsák, növeljék az iskola 

által ellátott társadalmi feladatok körét és minőségét.

Hálózatok. ebben a forgatókönyvben a különböző közösségi – például nyelvi, kulturá-

lis, szakmai, földrajzi − érdekek erőteljesen érvényesülnek, fókuszpontként az iskolát használ-

va. Az intézmények széles mozgástérben tevékenykednének az érdekek a figyelembe vételén 

és előmozdításán fáradozva: ennek megfelelően a hálózatosodás és az együttműködés mind 

a különböző érdekközösségek megnyilvánulásaként (ahogy azt a 3. a forgatókönyvben is lát-

hatjuk), mind pedig kormányzási alternatívaként (lásd a 2. b forgatókönyvben) virágozna.

3.2.2. A 2. b forgatókönyv:  
„Az iskolák mint fókuszált tanuló szervezetek”

ezen elképzelés szerint az iskolák revitalizációja a tudás köré szerveződne, és a magas mi-

nőség, a kísérletezés, a sokféleség és az innováció kultúrája jellemezné őket. Az értékelés 

és a kompetenciamérés új formái bontakoznának ki, a tanulás hagyományos és új médiuma 

mellett széles körben elterjedne az infokommunikációs technológiák alkalmazása. előtérbe 

kerülne a tudásmenedzsment, és az iskolák elsöprő többségét „tanuló szervezetként” cím-

kéznék (így az esélyegyenlőség válna normává). Az oktatási intézmények széleskörű kapcso-

latokat építenének ki a felsőoktatással és egyéb szervezetekkel.

Kormányzás. A döntéshozás hangsúlyosan az iskolákban és a szakmában gyöke-

rezne, ennek kizárólagosságát, illetve védelmező voltát azonban a szülők, a multinacioná-

lis és az országos vállalatok, valamint a felsőoktatás erőteljes részvétele megakadályozná. 

Határozott útmutatást nyújtó keretekre és támogató intézményekre lenne szükség, különö-

sen a legszűkebb társadalmi erőforrásokkal bíró közösségek számára. A diákok és tanárok 

nemzetközi hálózati együttműködése normává válna. Azok az országok, akik e forgatókönyv 

megvalósításában élen járnának, jó eséllyel vonnák magukra a világ figyelmét mint világelsők. 

Ha felfedezhető bármilyen kapcsolat a 4. fejezetben vázolt Glatter-féle modellek valamelyi-

kével, akkor az „Az iskolák megerősítése” lenne a megfelelő, habár ezt jelen esetben kiter-

jedt partnerségek jellemezik, és inkább az iskolák bizonyos csoportjaira vonatkozik, semmint 

egyedi intézményekre.

Vezetés és menedzsment. szakszerű vezetés váltaná fel a bürokratikus forgatóköny-

vek adminisztratív mechanizmusait. Ha az iskolákat tanuló szervezetekként kezeljük, akkor 

a hierarchia struktúrái jellemzően síkszerűek, és a jelenleg főként egyes személyekre ru-

házott felelősség megoszlana a csapatok és a hálózatok között. Az elszámoltatás büntető 

„a közösségi iskolákat kiseprűzhetik, ha valamely harmadik fél (egy non-profit szervezet vagy valamilyen magáncég) birtokolja az iskola 
épületét. Ilyen esetben az iskola csak egy lesz a multifunkcionális épület számos bérlője közül.”
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szemléletű formáit jellemzően a minőségi normák, illetve a megegyezések váltanák fel, és 

a felmerülő problémákat a szakszerű mediáció különböző formáival oldanák meg helyi és 

magasabb szinten egyaránt. Az előző forgatókönyvhöz hasonlóan itt is kiterjedt támogató 

struktúrák állnának az oktatási szegmens résztvevőinek rendelkezésére. A legmodernebb 

épületek és eszközök biztosítása jelentős befektetéseket igényelne, részben a magánszek-

torral ápolt partneri kapcsolatok révén. A közoktatás és a felsőfokú képzés között elmosódó 

határok nagy valószínűséggel az oktatási intézmények, a tulajdonosi háttér és a bérleti struk-

túrák sokféleségét eredményezhetik.

Hálózatok. A tapasztalatcsere-hálózatok kiépítése a forgatókönyv lényeges mozza-

nata lenne, beleértve a tanári hálózatokat is. A bürokratikus és hierarchikus modellek át-

adnák a helyüket a horizontális együttműködési megállapodásoknak és hálózatoknak, illetve 

számos partneri kapcsolat jönne létre az oktatásban érdekeltek között. Az iskolaszervezet 

menedzselését és kormányzását nagyrészt a hálózatok támogatnák, a szakmaiság pozitív 

jellemzőit és dinamikus viszonyulást egyaránt felvonultatva, ugyanakkor számolnának az in-

stabilitásban és a szétszórtságban rejlő potenciális problémákkal is.

3.3. A 3. A és A 3. b forgAtóKönyveK: „IsKolátlAnítás”

A kulcsszereplők iskolákat érintő, széles körű elégedetlensége, eredményezi azt a nagylelkű 

finanszírozást, amely nem státuszának emelkedését célozza, hanem az iskolarendszer ki-

sebb-nagyobb mértékű lebontásához vezet. A 3. a forgatókönyvben a kooperatív hálózatok 

új formái jutnak érvényre, míg a 3. b forgatókönyvet a versengés mechanizmusai jellemzik.

3.3.1. A 3. a forgatókönyv: „tanuló hálózatok és hálózati társadalom”

Az intézményes ellátással szembeni elégedetlenség és a különböző elvárások megjelenése 

az iskolák elnéptelenedéséhez vezethet a sokszínű tanulói hálózatok javára, amelyek létrejöt-

tét felgyorsíthatják a nagy hatékonyságú és olcsó infokommunikációs technológiák. Az isko-

larendszerek intézménytelenítése, vagy akár lebontása a születőben lévő hálózati társadalom 

fontos jellemzője lehet. A különböző kulturális, vallási és közösségi hangok felerősödnének 

a gyermekek szocializációjának és tanulmányi eredményeinek számonkérése kapcsán, mind 

a helyi, mind a határokon átívelő hálózatok révén.

Kormányzás. ez a forgatókönyv a létező kormányzati és elszámoltatási formák alap-

vető felszámolását feltételezi, amelyből a közösségi szereplők, valamint a médiavállalatok is 

kiveszik a részüket: az iskolák leválnak a nemzeti intézmények rendszeréről. A nemzeti szint 

rovására megerősödik a helyi és a nemzetközi dimenziók jelentősége, például az elit intézmé-
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nyek számára a nemzetközi akkreditáció új formáit biztosíthatják. A digitális szakadék áthida-

lása és a piaci szabályozás az állami hatóságok fontos feladatává válik a megmaradó sovány 

közintézményi iskolarendszer felügyelete mellett. A munkáltatók aktivitása nagymértékben 

nőhet, ha a hálózati megoldások nem biztosítják az elvárt képességeket, és a kormányok 

megtagadják az iskolák visszaállítását. e forgatókönyvből szinte teljesen hiányoznak a kor-

mányzati struktúrák, így a Glatter által a 4. fejezetben felvázolt „ideáltípusok” közül egyikkel 

sem állítható párhuzamba.

Vezetés és menedzsment. A rendszer egymásba kapcsolódó hálózatokká való átala-

kulásával párhuzamosan a hatalom és a vezetés is széles körben megoszlik. számos tevé-

kenység, amelyet ma az oktatási hatóságok és az iskolák szerveznek meg, egyes személyek, 

társadalmi csoportok vagy érdekek kezébe kerülnek, amelyek egyéni oktatási programokat 

és módszereket fejlesztenének ki és juttatnának el a tanulókhoz. ez távolról sem egyszerű-

sítené, hanem nagyon is komplexé tenné az oktatás menedzselését. A látható struktúrák 

felszámolása nyomán azzal a követelőző várakozással kellene szembenézni mindazoknak, 

akik érintettek a fiatalok oktatásában, hogy a hatékony oktatás mellett működtetniük kell saját 

„mini-rendszereiket”, meg kell szervezniük a közösségi erőforrások elosztását, koncetrálniuk 

kell egyéni szakmai fejlődésükre, illetve menedzselniük kell az infrastruktúrát és a pénzügye-

ket stb. A rendszer lebontása jelentősen csökkentené a közintézmények épületállományát 

és intézményes szolgáltatásait, amelyeket – hasonlóan a 3. b forgatókönyvhöz – különböző 

piaci szervezetek koordinálnának, illetve a közösségi és a magánintézmények infrastruktúrája 

is fontos szerephez jutna. Az egyik kiemelt kérdés, hogy mi történjen a meglévő épületekkel, 

és hogyan lehetne megakadályozni legalább egy részük eladását.

Hálózatok. A hálózatok e forgatókönyv minden aspektusában szerepet kapnak, csak 

más-más formát öltenek, és különböző erők alakítják őket. A könyvben tárgyalt hálózati for-

mák nem azonos súllyal esnek latba, így például az iskolák, tanárok és felsőfokú intézmények 

közötti kapcsolatok sem, amelyek a beágyazott oktatási rendszerek velejárói. ez a forgató-

könyv par excellence a nem formális vagy informális csoportosulásokról és szerveződésekről 

szól, nem pedig a formális oktatási struktúrákról.

3.3.2. A 3. b forgatókönyv: „A piaci modell kiterjesztése”

Az oktatásban már jelen lévő piaci tényezők jelentősen bővülnének azáltal, hogy a kormány 

támogatná a piacvezérelt változások terjedését. ezt a folyamatot a „stratégiai fogyasztók” 

elégedetlensége táplálná azokban a kultúrákban, amelyekben az iskoláztatást inkább egyé-

ni, semmint társadalmi haszna alapján ítélik meg. számos új szolgáltató érkezne a piacra 

a pénzügyi háttérstruktúrák, motivációk és szabályozások mélyreható reformjának hatására. 

teljesítményindikátorok, új intézkedések és akkreditációs eljárások váltanák fel a közvetlen 
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állami monitorozás és a tantervszabályozás mechanizmusait. Az innováció növekedne, de 

a mélyreható változások révén egyenlőtlenségek alakulnának ki.

kormányzás. A piaci modellel összhangban jelentősen csökkenne a központi szol-

gáltatások és a közoktatási hatóságok szerepe. részt vehetnek a piacszabályozás ellen-

őrzésében, de sokkal kevésbé közvetlen vezérlés és monitorozás révén, hiszen ezzel torzí-

tanák a piaci folyamatokat. A pénzügyi támogatás, benne az elérhető erőforrások abszolút 

szintjével, meghatározó az új tanulási piac kialakulása és eredményessége szempontjából. 

nagy valószínűséggel nemzetközi szolgáltatók és akkreditációs ügynökségek jönnek lét-

re, amelyek erős szereplőket vonultatnak fel, és köztük számos magánvállalkozást találunk 

majd helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is. Az oktatásban érdekeltek köre kiszélesedne, és 

markánsan hallatnák hangjukat az oktatásirányítás kérdéseit illetően. ez nyilvánvalóan pár-

huzamba állítható a „versenypiacok” modelljével, amelyet Glatter mutat be a 4. fejezetben, 

habár az ő elemzése azon a feltevésen alapul, hogy az iskolák központi szerepe fennmarad, 

és erősen kompetitív körülmények között működnek tovább. ez a forgatókönyv viszont fel-

tételezi, hogy az intézményes keretek átalakulnak, és számos új oktatási szolgáltatás jön létre 

a fiatalok számára.

Vezetés és menedzsment. miközben a menedzsment és a vezetés a forgatókönyvek 

első csoportjában elsődlegesen adminisztratív, a másodikban pedig szakmai szerepet ját-

szana, a harmadik modellben nyilvánvalóan a vállalkozási forma válna hangsúlyossá. A me-

nedzsment feladatköre azonban nem szűkülne a vállalkozásra; a korábban bemutatott for-

gatókönyvek valamennyi jellemzője fontos szerepet játszana a piaci modellben is, például 

az adminisztratív készség, a krízismenedzsment, a közösség bevonása, a hierarchikus ta-

goltság alacsony foka, valamint a csoportmunka, a szakszerű vezetés és a sokféle készség. 

kibővülhetnek azok a területek, amelyeken kiemelt fontosságú a menedzsment és a vezetési 

képesség, mégpedig azáltal, hogy az információ, a tanácsadás, az indikátorok és a vissza-

jelzések szerepe nő; és így hangsúlyossá válik az oktatásnak nyújtott támogatás, valamint 

az oktatással szemben támasztott igények dinamikus egyensúlyának kialakítása. A piac irá-

nyításával széleskörű változások zajlanának le a tanulás infrastruktúrájának birtoklásában, 

bérlésében és működtetésében. miközben kiemelkedő innovatív megoldások felbukkanása 

várható, az egyenlőtlenségek elmélyülése könnyen oda vezethet, hogy bár az oktatás egyes 

területeire gazdag erőforrások áramlanak, másutt pusztulásnak indul az infrastruktúra.

Hálózatok. Az „iskolátlanítási” forgatókönyv változatos megoldásai várhatóan a háló-

zatok és partnerségek virágzását eredményezik. ezek egy része nemzetközi lenne, mások 

országosak vagy regionálisak, néhány pedig kifejezetten helyi jellegű. mindenütt képviseltet-

nék magukat, a piaci kudarctól leginkább sújtott területektől egészen a kiegyensúlyozottan 

fejlődőkig. mindazonáltal − különösen az utóbbiakban − a hálózati együttműködéstől remél-

hető, hogy inkább a hálózat biztosította versenyelőny vezéreli majd őket, nem pedig valamely 

altruista vagy oktatási szempont.
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A bevezetés feltárta, hogy az oktatásirányítás és a menedzsment kérdései − bele-

értve a hálózatok fejlesztését is − az iskola jövőjének elemzésekor alapvető fontosságúak. 

e területek egyre összetettebbekké válnak, ami növeli a jelenleg működő oktatási hatóságo-

kat övező feszültséget. Az alábbi fejezetek számos új elképzelést vázolnak arra vonatkozóan, 

hogy a közeljövőben hogyan kezelhetnénk ezeket a feszültségeket; biztos út azonban nincs. 

Az iskoláztatás forgatókönyvei, valamint az iskolák menedzsmentje és az általa irányított kö-

zeljövő rendkívül sokféle lehet.
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1  FejeZet 

hálóZAtépítés A társAdAlomBAn,  

A sZerveZetekBen és AZ oktAtásBAn

hAns F  vAn AAlst 

KaTHOLIEK PEDaGOGISH CENTRuM (KPC) GROuP, HOLLaNDIa1

Összefoglalás 

A fejezet azt vizsgálja, hogy miért fontos a hálózatépítés és milyen formáit kü-

lönítjük el („gyakorlatközösségek”, „hálózatba szőtt szervezetek” és „virtuális 

közösségek”). Felsorolja a hálózatok jellemzőit, úgymint: kapcsolatokat bizto-

sítanak a termelők és a fogyasztók között, interaktívak az önmenedzselés egy 

adott szintje mellett, közös célok kötik össze őket, és bizonyos körülmények 

között megerősítik a közös értékeket és az összetartozást, habár ezek nem 

állandóak. A hivatkozások legnagyobb része a tág értelemben vett szerveze-

tek szakirodalmára támaszkodik, de az oktatás területéről származó példák 

is szerepelnek az elemzésben. A hálózatépítésben és -fenntartásban – bár ez 

alapvetően mégiscsak emberi tevékenység − nő az elektronikus eszközök je-

lentősége. A fejezet külön kiemeli a tudásmenedzsmenttel kapcsolatos össze-

függéseket, hiszen a hálózatépítés a tudás előállításának, közvetítésének és 

felhasználásának fontos eszköze.

1   A szerző 1995 és 1998 között a CERI/OECD tanácsadója volt.
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ez a fejezet azt vizsgálja, hogy miért fontosak a hálózatok, majd azok különféle típusait és 

jellemzőit foglalja össze. A hivatkozások legnagyobb része a tág értelemben vett szerveze-

tek szakirodalmára támaszkodik, de szerepelnek benne az oktatásból származó példák is. 

A hálózatépítésben és -fenntartásban – bár ez alapvetően mégiscsak emberi tevékenység − 

nő az elektronikus eszközök jelentősége. A fejezet külön kiemeli a tudásmenedzsmenttel 

kapcsolatos összefüggéseket, mert a hálózatépítés a tudás előállításának, közvetítésének és 

felhasználásának fontos eszköze.

1. A HálózAtoK, A jelentőségüK és A tuDásMeneDzsMent 

A „hálózatépítés”, a „hálózatban való részvétel” (networking) kifejezés az emberek, csoportok 

és szervezetek (csomópontok) belső és külső kapcsolatainak a teljesítményfokozás érdeké-

ben kifejtett szisztematikus kialakítását és működtetését, menedzselését jelenti a kommuni-

káció, az együttműködés és koordináció területein. A fenti meghatározás kulcsmozzanatai:

– szisztematikus menedzsment;

– „csomópontok”: gyakorlott szakértők, csoportok és intézmények;

– „kapcsolatok”: kommunikáció, interakció és együttműködés a csomópontok között;

– a teljesítmény fokozása.

A hálózati struktúrák alkalmazása egyre elterjedtebb önmagában vett tudásforrásként, a ha-

tékonyságot növelő szervezeti struktúraként és az innováció forrásaként is: „egyre több in-

novációs folyamat zajlik hálózatokban a hierarchiákkal és a piaccal összevetve… pusztán 

a cégek és szervezetek egy elenyésző kisebbsége fejleszt magányosan, és… a legtöbb fej-

lesztésből szervezetek sokasága veszi ki a részét” (Lundvall and Borrás 1997, 104.). Az okok 

összetettek és a világgazdaság alapvető változásaiban − köztük a tudás, a globális szintű 

tőke és a tudáscsere jelentőségének növekedésében − gyökereznek. Az olcsó és hatékony 

elektronikus kommunikáció széleskörű elérhetősége felgyorsítja a folyamatot. Butlerék szerint 

ez jelentheti azt is, hogy a közvetítők hagyományos szerepe eltűnik, vagy pedig alapvetően 

a piaci működést támogatják. régebben a szervezeteknek azért volt szükségük közvetítők-

re, hogy csökkentsék a tranzakciók költségeit; a költségek zuhanásával azonban mind több 

fogyasztó végzi el saját maga a piackutatást az új média és az online keresőszolgáltatások 

segítségével (Butler és szerzőtársai, 1997).

A hálózatok segítségével zajló tanulás a tudás-előállítás egy sajátos módja, amely 

nem könnyen lelhető fel a szervezeteken belül vagy a szabadpiacon. Vajon mely tulajdon-

ságai teszik a hálózati tanulást olyannyira kívánatossá? Az alábbi lista megnevez néhányat 

a legfőbb okok közül:
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– A hálózatok révén változatos információforrásokhoz férhetünk hozzá.

– A tanulási lehetőségek szélesebb körét biztosítják, mint a hierarchikus szerve-

zetek.

– rugalmasabb és ugyanakkor stabilabb alapot nyújtanak a koordinált és interaktív 

tanuláshoz, mint a piac anonimitása.

– A tacit tudás előállítását és felszínre hozását segítő mechanizmusokra képes.

kezdjük megérteni, hogy a cselekvési programok és innovációk számára szükséges tudás-

bázis egy bizonyos részét nem lehet könnyen és kizárólag csak írott formában megragadni, 

szolgáljon azok alapjául akár tudományos kutatás, akár a jó gyakorlatok és a tapasztalat. 

rengeteg tudás ágyazódik be társadalmi struktúrákba, található szervezeteken belül vagy 

azok között. ezt a tudásanyagot nagyon nehéz, olykor egyenesen lehetetlen explicitté tenni.

Harminc évvel ezelőtt például hatalmas várakozással és optimizmussal tekintettek az 

oktatáskutatásra, remélve, hogy megfelelő alapot nyújt az intézkedések és a gyakorlat szá-

mára. A tapasztalatok fényében azonban szelídültek az elvárások, amelynek elsősorban nem 

az oktatással kapcsolatos kutatások alacsony színvonala vagy elégtelen mennyisége az oka, 

és nem is a transzfermechanizmusok hiánya. sokkal inkább, hogy az oktatásban használt 

tudás nagy része (becsült adatok szerint 70–90%-a) tacit jellegű. A tacit tudás cseréje a ku-

tatások végrehajtása és implementálása helyett másfajta eljárásokat és struktúrákat igényel.

A kutatási jelentések gyakran kiábrándítóan hatnak az innovációra: ennek egyik oka 

az, hogy a kutatóknak és a felhasználóknak közös nyelvet kellene beszélniük, az utóbbiak 

értelmezési stílusa azonban gyakran eltérő. Az előállítás folyamatában résztvevő személyek 

megtanulták az adatok elemzésének és kombinálásának eljárásait, valamint hogy miként 

kell azokat koherens és látványos módon bemutatni. mások, akik az adott munkában nem 

vettek részt, esetleg nehezen értik meg, hogy mit tanulhatnak ebből, mivel nincsenek a szük-

séges értelmezési kulcsok birtokában. A kodifikált tudás2 alkalmazásához kiegészítő, tacit 

tudásra van szükség (Lundvall, 2000; lásd még Lundvall és Borrás, 1997). minthogy egy 

dokumentumnak nemcsak az informatív, hanem a társadalmi aspektusa sem elhanyagol-

ható, az olvasóknak el kell sajátítaniuk az értelmezés módját.3 Amennyiben a felhasználók 

csoportja heterogén, többfajta interpretációra is szükség lehet a dokumentum felhasználha-

tósága érdekében.

A hálózatépítés a szükséges kiegészítő tudás és interpretációs eszközök kifejleszté-

sével segíti a kodifikált tudás átadását. A hálózatok képesek megteremteni a dokumentumok 

„társadalmi életét”, így a hálózatépítés kiegészítheti az írott, kodifikált információt, és segít-

het a dokumentumok hatékonyságának növelésében, ezáltal maguk is a tudás forrásaiként 

2   Írásba foglalt, rögzített tudás. (A szerk.)
3   Brown és Duguid (1996) úgy véli, hogy a dokumentumok nem pusztán információt tartalmaznak, hanem a dokumentumok körül „értelmező 

közösségek” léteznek. A dokumentum rögzített állapota és az értelmező közösségek változékonysága kiegészíti egymást.
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működhetnek. A tacit és a kodifikált tudás közötti interakció révén is különböző tudásformák 

jöhetnek létre. noneka és takeuchi (1995) szerint ennek négy alapvető formája van: a tacit-

tól a tacithoz vezető: szocializáció; a tacittól a kodifikált irányában: externalizáció; a kodifikált 

és a kodifikált közötti: kombináció; és a kodifikálttól a hallgatólagos irányában: internalizáció.

A hálózatépítés képes a kodifikált információ felváltására is, mert költséghatékonyabb, 

mint a könyvek előállítása és az adatbázisok kiépítése. A kodifikációs erőfeszítések gyakran 

nehezek, költségesek és lassúak. A hálózatok közvetlenül képesek a hallgatólagos tudás 

cseréjét működtetni – elkerülve a kodifikálás fáradságát és költségét. Azok a hálózatok pél-

dául, amelyek a tanárok és iskolavezetők továbbképzése céljából jönnek létre, jellemzően 

igen hatékonynak bizonyulnak a kutatási eredményeken alapuló kurzusokkal összevetve. 

A kodifikáció és a személyesség közötti szükséges egyensúlyt Hansen, nohria és tierney 

(1999) határozta meg. A hálózatokban azonban nem mindig történik tudás-előállítás és tanu-

lás; vannak bizonyos feltételek, amelyek elősegítik vagy gátolják e folyamatokat.

2. A HálózAttípusoK

A hálózatok számtalan formát ölthetnek. Az ismert formák között informálisakat is találunk, 

mint például az üzleti klubok, a mentorálásra szerveződött hálózatok, a több szervezet ál-

tal létrehozott szemináriumok, az e-mail-listák és elektronikus konferenciák. A formálisabb 

együttműködések között találjuk a kiszervezett szerződéseket, a társas vállalkozásokat és 

a hálózatszervezeteket. idővel az informális struktúrák gyakran formálissá válnak. A hálózatok 

funkcionálhatnak horizontális módon – azonos, vagy éppen különböző szektorokban tevé-

kenykedő intézmények, cégek és kutatóközpontok vagy egymással versengő cégek között. 

lehetnek az ügyfelek és ellátók közötti vertikális szervezetek is, illetve ölthetnek regionális és 

globális jelleget. A helyi és a regionális hálózatok leginkább a tacit tudás cseréjéből merítik 

erejüket, és gyakran rendelkeznek erős informális és szociális összetevőkkel. A globális háló-

zatok sokszor teremtenek interakciót a kodifikált és a tacit tudás között. Hasznos, ha az aláb-

bi három hálózattípust elkülönítjük, habár a gyakorlatban kombinációik is előfordulhatnak:

i) A „gyakorlatközösség”. A hálózatok ezen típusát azon szakértők szükségletei hív-

ják életre, akik gyakorlati problémáikra keresnek megoldásokat. A fogalmat a Xe-

rox vezette be, amely az elsők között aknázta ki a hálózatokba beágyazott tudást 

abból a célból, hogy javítsa a cég teljesítményét. Az ilyen hálózatokban kicserélt 

és beágyazott tudás gyakran nem kodifikált; a tudáscsere a tapasztalat megfor-

málásán és újraformálásán alapul, ismétlődéseken és metaforákon, vagyis annak 

ismeretén, hogy az adott tudást ki birtokolja. Az e típusba tartozó hálózatok közül 

néhány vegyíti a kodifikált tudás jól szervezett adatbázisának használatát (a „tudni 
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valamit” és a „tudni valahogyan”) a gyors interaktív kommunikációval, megkeres-

ve, hogy ki és hol adhat felvilágosítást az írásban nem rögzített, de szükséges 

információról. jó példa erre az Anderson Consulting network (Finerty, 1997). szá-

mos oktatási hálózat egyszerűen ennek a típusnak a variánsa.4 A virtuális csoport 

(Lipnack and Stamps, 2000) is ebbe a körbe tartozik, mivel speciális célja van, 

amelyet nem kötnek időbeli és térbeli korlátok, és az infokommunikációs techno-

lógiákra támaszkodik e célok elérése érdekében.

ii) A „hálózatba szőtt szervezet”. ezt a típust úgy írhatjuk le, mint „autonóm szerve-

zetek közti explicit vagy implicit együttműködést, amelynek során félig stabil vi-

szonyok jönnek létre. A kombinált ügyfélcsoportok esetében egymás alapkompe-

tenciáinak és sajátos piaci pozícióinak felhasználása eredményezhet hozzáadott 

értéket (Pullens, 1998). A hálózatba szőtt szervezetek előnyei, hogy mindegyik 

partner autonóm maradhat és megerősítheti saját alapkompetenciáit. A szer-

vezetek hálózati partnereik alapkompetenciáit felhasználva ügyfeleiknek is jobb 

minőségű terméket szállíthatnak, és így partnerük ügyfeleit is kiszolgálhatják. jó 

példa erre a benzinkút és a zöldségkereskedő együttműködése: a benzinkútnak 

hasznot hajt a zöldségkereskedő logisztikai kompetenciája, a zöldségkereskedő 

számára pedig a sokfelé, autóval könnyen megközelíthető elárusító helyek hoznak 

profitot; így kölcsönösen hasznot húznak egymás ügyfeleiből.

iii) A „virtuális közösség” terminusa közösségek széles és változatos körét fogja át, 

amelyek az infokommunikációs technológiákat alkalmazzák az információcseré-

hez, a nyilvánosság befolyásolására és egy meghatározott eredmény elérésére. 

Virtuális közösség azonban születhet pusztán a móka kedvéért is (pl. Kim, 2000). 

A közigazgatás területén mind nagyobb jelentőségre tesz szert a hálózatok e for-

mája.

3. A HálózAtoK jelleMzőI

A hálózatok és a hálózatépítés számos többé-kevésbé evidens általános jellemzővel rendel-

keznek. Az alábbiak különösen érdekesek:

– nem kizárólag a termelőkkel építenek ki kapcsolatokat (az oktatási szférában az 

oktatáskutatók és -fejlesztők mellett a tanárok is idetartoznak), hanem egyre in-

kább a fogyasztókkal is (minisztériumi tisztviselők, iskolák, tanárok, diákok, szülők 

4   A számos nemzetközi oktatási hálózat közül néhány: www.esp.uva.nl/ (European Schools Project az internetet használó iskolák számára); 
www.scienceacross.org (természettudomány világszerte); www.eun.org (Európai Iskolahálózat); www.iecc.org/ (Intercultural Classroom 
Connections); www.ieam.org/professional/prof_connections.html (szakmai fejlődés).
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és az egész életen át tartó tanulás révén egyéb érdekeltek, így például munkaadók). 

A hálózatokat a fogyasztók igényeinek azonosítására és azok megfelelő kiszolgálá-

sára használják.

– A kapcsolatok interaktívak. A potenciális fogyasztók a projekt vagy a szolgáltatás 

egy korai fázisában meghatározzák az igényeiket, majd a köztes eredményeket ér-

tékelik. A tapasztalatokat nem a késztermék kifizetésének hagyományos módsze-

rével használják fel, hanem a szakértők a hálózati részvételből remélnek kölcsönös 

hasznot, amelyet az együttműködési szerződésekben világosan megfogalmazhat-

nak.

– A hálózatok bizonyos fokú önmenedzselést folytatnak. ez nem azt jelenti, hogy 

egyáltalán nincsenek vezetők, vagy nem menedzselik a folyamatokat; sőt ezek 

még hangsúlyosabbak is, mint a hagyományos szervezetekben. A vezetés szere-

pe azonban eltér a hierarchikus, adott időben és helyen működő szervezetekben 

folyó gyakorlattól, valamint speciális jártasságokat igényel. A hálózatok gyakran 

más-más vezetőt alkalmaznak az eltérő feladatok megoldására. A vezető személye 

folyamatosan változhat, illetve a hálózati munka csoportfolyamatai is eltérnek a kon-

vencionálisabb csoportban zajlóktól.

– egy hálózat résztvevői – csomópontjai – osztoznak a közös célban. ez lehet egy 

vízió, egy küldetés vagy valamely konkrétabb cél. A résztvevők addig maradnak 

a hálózat aktív tagjai, amíg az hasznot hajt számukra, és előnyt biztosít a résztvevők 

ügyfeleinek is. A hálózatba ékelt szervezetek úgy termelnek profitot, hogy közben 

megőrzik autonómiájukat.

– Hálózatok folyamatosan keletkeznek és bomlanak fel: dinamikus, változó struktú-

rák – így típusuk és résztvevőik száma, szerepe is módosulhat –, melyek egyszer 

megszűnnek létezni.

– Az elektronikus eszközök támogatják és bővítik a hálózatépítés lehetőségeit, de 

a hálózatok alapvetően emberközpontúak. A telekommunikációs eszközökön foly-

tatott viták például a tiszteletre vonatkozó egyezményes kódok magas szintű al-

kalmazását igénylik, és sikerükhöz elengedhetetlen a kölcsönös bizalom megléte. 

A virtuális csoportok csak akkor sikeresek, ha az elektronikus kommunikációt rend-

szeres szemtől szembeni – inkább társasági jellegű, semmint feladatorientált – talál-

kozások támogatják.

– A nagy hálózatok akkor válnak hatékonnyá, ha képesek megteremteni és fenn-

tartani az összetartozás és a kohézió érzését, valamint morális megerősítést adni. 

előfordul, hogy kiterjedt csoportok – a még közvetlenebb produktivitás érdeké-

ben –, több kisebb hálózatot alkotnak, a virtuális csoportok középpontjában pedig 

gyakran egy 5–7 főből álló aktív mag működik a hálózat kiterjedésétől függetlenül.
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A hálózatépítés a morális értékek közötti ellentétek miatt rejt feszültségeket, ahogy azt szá-

mos nyugati szervezet esetében tapasztalhatjuk. Az új struktúra megjelenése a tradicionális 

menedzselési stílusokra is hatást gyakorol – megváltoztatva azokat –, miáltal az értékes tu-

dás fogalmát is másként definiálják. nonaka és takeuchi (1995) történeti alapon hasonlítja 

össze a nyugati tudáshagyományt a japánnal, ahol hagyományosan a legtöbb szervezet be-

kapcsolódik a hálózatépítésbe. Alice lam (1998) a brit és a japán mérnökök közös munká-

jában felbukkanó problémák elemzése során a különböző tudásrendszereket állítja szembe 

egymással – a szakembermodellt és a szervezetmodellt. A különbségek három dimenzió 

mentén rajzolódnak ki: a tudásbázis, a tudásszervezés és a tudástranszfer területén (lásd 

1.1. táblázat). mindkét tanulmány rámutat, hogy a nyugati társadalmak szakemberei számára 

milyen nehézségeket rejt a „csoportokba/hálózatokba beágyazott tudás” koncepciója.

Szakembermodell Szervezetmodell

A tudásbázis Racionális tudás Tapasztalati tudás

A formális oktatás során szerzett tudás A tevékenység és kísérletezés révén 
szerzett tudás

Meglehetősen elvont és elméleti, 
általános és speciális, igen racionális és 
belsőleg koherens

Bizonyos szervezeti rutinokba és 
eljárásokba ágyazott, az azonos 
tapasztalatokkal és értékekkel rendelkező 
csoporttagok értik és osztoznak benne

Terjesztése viszonylag könnyű, de nem 
egykönnyen alkalmazható egy adott 
gyakorlati problémára és nehezen 
integrálható

Meglehetősen nehéz a terjesztése eltérő 
kontextusokban, de konkrétabb, prakti-
kusabb és könnyebben integrálható

A tudás struktúrái és 
szerveződése

Feladat specifikus, egymásra épülő, 
személy alapú

Szétszórt, átfedések vannak benne, 
csoport alapú

Pontos feladatleírások A feladatleírások tágak és nem egyér-
telműek

A tudás koordinációja és 
a tudástranszfer

Explicit és dokumentumokon alapuló Hallgatólagos és emberi hálózatokon 
alapul

Írott szabályok, eljárások és részletes 
leírások jellemzik

A csoport tagjai közötti intenzív és 
extenzív interakciók jellemzik

1.1. táblázat 
Két szembenálló tudásrendszer
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3.1. Kockázatok és eredmények

A hálózatépítés kockázatai és csapdái között találjuk a következőket:

– A hálózat maga is lehet a változás gátja és konzerváló erő egyaránt. A hálózat tagjai 

számára megszokássá válhatnak a hálózat által képviselt normák és értékek, ami 

azután akadályt gördíthet a változás útjába. ez jó ok lehet arra, hogy a hálózatok 

működését vagy a rendszerben való tagságot időbeli határok közé szorítsuk.

– A hálózat lassan eltávolodhat a résztvevő partnerek érdekeitől; ez a hálózatok élet-

ciklusának normális lefutása. Bizonyos résztvevők lazítanak elköteleződésükön, 

hogy azután egy új kört vagy hálózatot építsenek ki egymással.

– egyes hálózatokból hiányozhat a közös vízió vagy cél, találhatunk benne össze nem 

illő, illetve a résztvevők törekvéseivel ellentétes missziókat.

– A szerepek meghatározása gyakran nem egyértelmű.

– A hálózatok bizonyos csomópontjai dominánssá válhatnak, és megzavarhatják 

a közös munka kultúráját.

Hutt (2000) leírja a hálózatok funkcionális és személyes viszonyait, és olyan ellenőrzőlistákat 

mutat be a hálózatépítéshez és -menedzseléséhez, amelyek minimalizálják vagy talán telje-

sen meg is szüntetik a fent említett kockázatokat.

Ahhoz, hogy megértsük, milyen haszna és ára van a hálózatépítésnek, ki kell próbál-

nunk. Bizonyos értelemben a hálózatépítés nem új dolog, hiszen mindannyian rendelkezünk 

napi rendszerességgel ápolt formális és informális kapcsolatokkal; ezek alapos vizsgálata 

megfelelő kiindulópontot biztosít számunkra. nagyon hasznosak lehetnek a szisztematikus 

vizsgálat eszközei, mint például az alapvető értékelési kategóriák: az érintett emberek (a part-

nerek kiválasztása, vezetői szerepek, a részvétel szintjei), a cél (együttműködés alapjául szol-

gáló célok, feladatok, eredmények) és a felhasznált kapcsolatok (a médiumok, interakciók ki-

választása, bizalmi viszonyok).5 A hálózat elemzését követő lépésként a bevett módszereket 

új eljárásokkal fejlesztjük. Ha mindkét lépés explicit módon a szervezeti kultúra részévé válik, 

akkor a hálózatépítés a fejlődés hatékony eszköze lehet.

A hálózatépítés nem semleges téma. egyszerre utal arra, hogy mit ítélünk hasznos tu-

dásnak, valamint hogy miként lépünk interakcióba a külső szakértőkkel, kollégákkal, verseny-

társakkal és a potenciális ügyfelekkel, illetve egymással. ezt tapasztalataink felhasználásával, 

új utakat kipróbálva sajátíthatjuk el. Az értékítélet és a kapcsolatok is alapos tanulmányozást 

igényelnek. rengeteg dokumentált információval rendelkezünk az üzleti életben és egyre 

többel az oktatás területén működő hálózatokról is. A legtöbb országban már ma is létez-

5   http:// www.virtualteams.com/library/lib_fr.asp. Itt áttekinthetők a hálózatok hatékonyságának értékeléséhez használható kritériumok.
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nek különböző erősségű és hatékonyságú iskolai és tanári hálózatok, és számos nemzetközi 

hálózat is létrejött. A hálózatépítés az innováció egy formája. érdekes lenne összegyűjteni 

az értékelő információkat arról, hogy a hálózatok a különböző oktatási struktúrákban mi-

lyen eredményességgel működnek, hogy megértsük, miként alakítják át a menedzsment és 

a kormányzás gondolkodását. e munkához rendkívül értékes segítséget nyújthatnak a többi 

szektor – különösen a tudásmenedzsment – területén végzett kutatások.
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2  FejeZet 

A jövő IskolájA: tAnulásI hálóZAtok 

judIth chApmAn1 

auSTRaLIaN CaTHOLIC uNIVERSITy

Összefoglalás 

A 2. fejezet az oktatás nézőpontjából vizsgálja a hálózatokat és azok tanulás-

ra gyakorolt hatását, amelyet a tudomány, a nyelv-, a társadalom- és politikai 

filozófia, valamint a kognitív pszichológia és a tanuláselmélet új eredményeivel 

igyekszik alátámasztani. A hálózatok koncepciója jó kiindulópontot nyújt ahhoz, 

hogy az iskolákról mint szervezetekről, a közösségekről mint a tanulás szín-

tereiről, valamint az együttműködésre támaszkodó cselekvési programok fej-

lődéséről gondolkodjunk. A fejezet ezeket a kérdéseket az alábbi címszavak 

mentén tárgyalja: a fiatalok képzése a hálózati társadalom számára; a rugal-

mas, hálózatban dolgozó munkaerő megteremtése; a tanulói környezet átala-

kítása a csoportok és a hálózatok előtérbe állításával; élethosszig tartó tanulás 

összetett pályák mentén és a globális hálózat.

1   A szerző köszönetet kíván mondani David Aspin professzornak segítségéért (az oktatásfilozófia professzora, Monash University, 
Australia).
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Az egész életen át tartó tanulásról és a 21. század oktatásáról folyó vitában mind jobban 

előtérbe kerülnek az iskoláztatás friss koncepciói és biztosításának új stratégiái, valamint az 

innovációval és a változással szembeni rugalmasság növelése. A hálózat fogalma nagy való-

színűséggel szerves része lesz ezeknek az eszmecseréknek.

1. A HálózAt fogAlMA

A „hálózat” terminus különbözik az iskolákkal és más oktatási intézményekkel kapcsolat-

ban hagyományosan alkalmazott kifejezésektől, mert eltérő módon illeszkedik az oktatás-

hoz, valamint másképp ragadja meg az innovációt és a változást. különbözik az iskolák és 

a rendszerek hagyományos csoportosulásaitól, függetlenül attól, hogy azok hierarchikus és 

bürokratikus modellek-e, vagy a modernebb piaci filozófiák és önmenedzselésen alapuló 

szervezeti formák. A hálózatokban ugyanis a közösség eszméje a közös elem, és egyúttal az 

intézmények közötti kapcsolatok alapelve. Az iskolák nem puszta „klaszterek”, ami földrajzi 

közelségük alapján sorolná őket egy csoportba, és nem is különálló intézmények véletlen-

szerű csoportosulása. A hálózat résztvevői olyan kapcsolódási formák révén érintkeznek 

egymással, amelyeket közös érdekektől és céloktól vezérelve önszántukból hoznak létre, il-

letve működtetnek. ily módon a hálózatok olyan szándékos konstrukciók, amelyeket a közös 

célok hálója köt össze, valamint minden alkotóelem egyenértékűnek tekinthető, és egyforma 

felelősség terheli őket érdekeik előmozdításáért.

A hálózatok szemléltetésére a világháló metaforája a legalkalmasabb. Weboldalak 

keletkeznek és kapcsolódnak össze hiperlinkekkel; ezeket a kapcsolatokat követik azután 

szövevényes útvonalakon a felhasználók. Az egyik területen megkezdett vizsgálódás a lin-

kek által kijelölt elérési útvonalon egy másik, odavágó vagy érintkező területre vezet át, 

amelyről azután további, felfedezésre és bővítésre váró virtuális ösvények nyílhatnak. A me-

tafora különösen jól szemlélteti a nemzetközi játéktér jelentőségét, mert aláhúzza, hogy 

a hálózatok nem pusztán lokálisak, sokkal inkább általános és univerzális konstruktumok. 

Az iskolák és más oktatási intézmények között artikulálódó elméletek, gondolatok, kultúrák 

és fejlesztések áramlása − a hálózatok közvetítésével − egyre nagyobb globális hatással és 

jelentőséggel bír.

A hálózat fogalmának aktualitását a filozófiatudomány fejlődése is befolyásolja. A tu-

dományterületek empirista elhatárolásán nyugvó hagyományos struktúrafelfogás helyett új 

felfogások születtek a tudomány- és a nyelvfilozófiában is. e felfogások az elmélet, a tudás és 

a tanulás világának fejlődését holisztikusan szemlélik, amely egy pókháló sajátos felépítésé-

hez hasonlítható. minden egyes gondolatmenet kapcsolatba léphet a szomszédos vagy akár 

távolabbi gondolatmenetekkel: ezek együttesen egy mindent átfogó hálózatot alkotnak, egy 

olyan egységes kognitív kapcsolatrendszert, amelyet a világról alkotott elméletnek nevezhe-
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tünk (lásd például Quine és Ullian, 1970; Wilson, 1998). A társadalmi és politikai gondolkodás 

új irányait a ma létező társadalom- és politikafilozófiák ellentétes álláspontjai fölött érzett csa-

lódottság hívta életre.

Az új gondolatmenetek rendkívül hatékony alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy az isko-

lákat közösségekként, csomópontokként, a megjelenő tanulási hálózatok bázisaiként kezel-

jük. Az utóbbi években a közösségről alkotott elképzelések egyre erőteljesebb hatást gya-

korolnak a társadalmi és politikai gondolkodásra (Etzioni, 1995, 1996; Gray, 1997; McIntyre, 

1980; Sandel, 1981). ezen eszmék alapozták meg a politikai morálról, a közéleti cselekvésről 

és a társadalmi viszonyokról való újszerű gondolkodást, és azokat az innovatív társadalmi 

formákat, struktúrákat és interakciókat, amelyek az oktatásra is egyre erőteljesebb hatást 

fejtenek ki.

2. A HálózAt jelentősége A 21. százADI oKtAtásbAn

2.1. A fiatalok oktatása a hálózati társadalom számára

számos formában igyekeznek alátámasztani azt a feltevést, hogy az iskoláztatás jelentősége 

a 21. században sem csökken. Az egyik érv szerint az információs technológiák szerepe és 

jelentősége egyre nő, így a kommunikációs kompetenciák alkalmazása is mindinkább elő-

térbe kerül a „behálózott társadalom” tagjainál. mivel azonban nem mindenki férhet hozzá 

a személyi számítógépekhez és az internethez sem otthon, sem pedig egy internetkávézó-

ban, így vannak, akik elszeparálódnak azoktól a gazdasági és társadalmi köröktől, ahol ez 

a típusú kommunikáció kiemelt jelentőségű. A fiatalok meghatározott csoportjainak − irány-

mutató és támogató környezetben − hozzáférést kell biztosítani ezen eljárásokhoz, valamint 

a digitális kommunikációhoz szükséges hardverekhez és szoftverekhez.

mint Ackerman (1980) kimutatta, a valódi kommunikáció csak olyan, a személykö-

zi kapcsolatok hálózatát fenntartó csoporthelyzetben jöhet létre, amelyben a beszélgetések 

bizonyos normák és konvenciók betartásán alapulnak. Az iskolák kiváló környezetet biztosít-

hatnak ahhoz, hogy a fiatalok interperszonális tudatossága elmélyüljön, illetve beszélgetések 

és a kommunikáció egyéb formái révén átérezzék a társak iránti kötelezettségvállalás fontos-

ságát. Az iskola segíthet a fiataloknak, hogy kialakuljon bennük az aktív polgári magatartás 

és az egymás iránti felelősségtudat, képesek legyenek felmérni az egyes ügyek fontosságát, 

valamint hozzájárulhat ahhoz, hogy tudatosuljanak bennük cselekedeteik társadalmi követ-

kezményei. ez a típusú tanulás akkor válik különösen hangsúlyossá, amikor a diákok szem-

besülnek a számtalan lehetőséggel, amelyet az internet kínál: szelektálniuk kell a hasznos és 

a káros információk között. A világ bizonyos részein egyre jobban eluralkodik a társadalmi 

bizonytalanság, és az egyes személyekre is mind nagyobb veszély leselkedik. A fiataloknak  
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– mint a részvételen alapuló demokráciák leendő tagjainak – képeseknek kell lenniük arra, 

hogy véleményt alkossanak a nemzeti és a nemzetközi horderejű ügyekben. ez a tudás azon-

ban nem szerezhető meg egy fájlszerverről vagy képernyőről. A fiatalok az interperszonális és 

társas viselkedés megfelelő modelljeinek elsajátításával érthetik meg a felelősség és a közös-

ségi iránti kötelezettség jelentőségét. e kompetenciák átadása természetes esetben családi 

közegben zajlik, de a tanulási folyamatban az iskola is fontos szerephez jut.

A szerző egy további érvvel is alátámasztja azt, hogy a komplex társadalmakban 

miért az iskolák a tanulás nélkülözhetetlen színterei. A fiatalok számtalan lehetőség közül vá-

laszthatják ki azokat a tevékenységeket, amelyek érdeklődésüknek, céljaiknak megfelelnek. 

A család képtelen ennyi alternatívát biztosítani, emellett bizonyos érdeklődési területek, ké-

pességek és célok egyszerűen nem sajátíthatók el ebben a szűk informális közegben. Az is-

kolákban nemcsak a választható tevékenységek széles körével ismerkedhetnek meg a diá-

kok, de csatlakozhatnak a különböző tanulási hálózatokhoz és foglalkozásokhoz is, melyek 

segíthetik az egyéni érdeklődésnek megfelelő döntést (Chapman és Aspin, 1997).

2.2. rugalmas, hálózatban dolgozó munkavállalók 
képzése az új típusú munkahelyek számára

A Fenntartható rugalmasságról szóló oeCd-tanulmány (1997) úgy fogalmaz, hogy a 21. szá-

zad tudásalapú gazdaságaiban − ahol dinamikusan változnak a technológiák és a termékek 

piacai, átalakul a munka jellege, és ez befolyásolja a munkavállalókkal kapcsolatos elváráso-

kat is. A szerzők szerint a változás többrétű: a rugalmasság kiemelt szerepet kap, és meg-

jelennek az együttműködésen alapuló hálózatok, melyeket a résztvevők komplex összjátéka 

jellemez. ebben érintettek egyrészt a magasan képzett, mobil munkavállalók, akik képesek 

hatékonyan megbirkózni az új feladatokkal, másrészt a legfejlettebb gyakorlatot képviselő cé-

gek, amelyek a szükséges rugalmasságot képzésekkel, összetett feladatok ellátását igénylő 

munkahelyekkel és a munkavállalók önálló döntései révén biztosítják. úgy vélik, hogy az 

oktatásra is alapvető hatást gyakorolhat az olyan dolgozók iránti igény, akik magas szintű 

problémamegoldó képességgel rendelkeznek, és a tanulás megszervezésében is segítséget 

nyújthatnak:

– ez azt jelenti, hogy az adott foglalkozásokhoz kapcsolódó, meghatározott kész-

ségek köré szervezett szakképzés erősen idejétmúlt, kivéve, ha felhasználható 

problémamegoldó és szervezeti/tanító készségek fejlesztésére azok körében, akik 

idegenkednek a tanulás elméletibb formáitól.

– úgy vélik, hogy az iskolai tanulásnak mindinkább kooperatívnak kell lennie, ahol 

a diákok tanulása és értékelése csoportokban történik.
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– Az iskolának fejlesztenie kell a hálózatépítést, a motivációs és tanítási készségeket, 

a humánus viselkedést és a csoportban kívánatos magatartást. Az ismeretelsajá-

títást középpontba állító információs korszakban a tanulási folyamat megismeré-

se és a tanulás motivációja szerves részét kell hogy képezze az oktatásnak (i. m. 

34–35.).

Florida (1995, 535.) a 21. század tudásalapú társadalmi környezetéről és infrastruktúrájáról 

végzett vizsgálatban arra a következtetésre jut, hogy a 21. század ipari és innovációs rend-

szerei számottevően különbözni fognak a 20. századot jellemző konstrukcióktól. A tudás és 

az emberi intelligencia átveszi a legfőbb értéktermelő szerepet a fizikai tevékenységektől. 

A technológiai változás hihetetlen mértékben felgyorsul: a kutatók szakadatlan és folyamatos 

innovációt jósolnak. Hálózatokon és teameken alapuló tudásintenzív szervezetek váltják majd 

le a 20. század sarokkövét, a vertikális bürokráciát.

2.3. Az optimális tanulókörnyezet megteremtése  
teamek és hálózatok révén 

A 19. században a legtöbb nyugati társadalomban mindenki számára elérhetővé vált az in-

gyenes oktatás, és az iskolákban zajló ismeretátadás annak megfelelően alakult, hogy az 

adott korszakban mit gondoltak az intézményekről, az elme működéséről és a tanulási folya-

matról. A késő 19. és a kora 20. század világképe a tanulás folyamatát lineárisnak, egymásra 

épülőnek, általánosíthatónak és mechanikusnak fogta fel. Az iskolákat hierarchikus szer-

vezeti formák jellemezték; a tudást egymástól elszigetelt és kezelhető adagokra porciózták 

fel; az értékelés azon alapult, ami mérhető és megszámlálható. ez a megközelítés nem felel 

meg a 21. századra készülő tanulók igényeinek, bár az elgondolás talán soha nem is volt 

helytálló. A hatékony tanulás természetéről és stílusáról alkotott, a diákok egyéni kognitív 

folyamataira és teljesítményére szabott új felfogásnak kell a jövő iskoláiban végzett munka 

alapjául szolgálnia. Az iskoláknak alkalmazniuk kell a tanulásról, a tudáselsajátításról szerzett 

legújabb ismereteket és azok következményeit, a kognitív, valamint metakognitív tudomá-

nyok  eredményeit.

Griffey és kelleher (1996, 3–9.) friss kutatásokat elemezve arra a következtetésre ju-

tott, hogy az optimális tanulási környezetben a tanuló az alkalmazás kontextusában, saját 

tevékenysége révén és gyakorlott szakemberekkel együttműködve, közvetlenül szerez ta-

pasztalatokat. Az egyéneknek tudatosítaniuk kell a tanulásra vonatkozó elképzeléseiket és 

stratégiáikat, és úgy kell felfogniuk, hogy a tanulásukat ők maguk irányítják, jutalma pedig 

magában a folyamatban rejlik. kooperatív csoportmunka keretében kell lehetőséget biztosí-

tani a „tanulás megtanulására”, valamint a problémamegragadási és a problémamegoldási 
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stratégiák megfigyelésére. A facilitátoroknak2 és a tanároknak is részt kell venniük az ismeret-

átadásban. ilyen feltételek mellett az iskolák a tanulási hálózatok középpontjaivá válhatnak, 

tudatában saját identitásuknak, ismerve környezetüket, a társadalmat és a globális közös-

séget. e modell megvalósításához a tanterv, a pedagógia, a tanulási formák és az iskola-

szervezet alapvető reformja szükséges, beleértve az órarend és az időbeosztás radikális 

átalakítását is.

2.4. tanulási hálózatok az iskolán túl

Az iskolák életében mind gyakrabban jelennek meg az iskolai tanulás és a munka, a formá-

lis és a nem formális tanulás egyre rugalmasabb kombinációi. A megvalósításához a fiatalok 

számára innovatív módokat és eszközöket kell biztosítani, amelyek egyaránt lehetővé teszik 

a munka közbeni és az iskolán kívül szerveződő közösségben zajló tanulást. A fiataloknak 

aktív cselekvőkké kell válniuk, akik önállóan tervezik és intézik iskolai és továbbtanulással 

kapcsolatos teendőiket, mielőbb igyekeznek munkatapasztalatot szerezni, és egyengetik 

bontakozó karrierjüket. külön figyelmet érdemel az intézmények részvétele/felelősségvállalá-

sa, amely hatékonyabb pályaválasztási tanácsadást is igényel: hogyan segítenek diákjainak 

a kockázatok elkerülésében, hogyan fókuszálhatnak a kitűzött célra. Az iskolák partnerségén 

alapuló munkahelyi és a közösségi tanuláshoz3 elengedhetetlen a szakmán belüli és a szak-

mák közötti megfelelő együttműködés és az iskola szervezeti struktúrájának átalakítása.

Az egész életen át tartó tanulást bemutató, tagolt és egymásba kapcsolódó háló-

zatok modellje nem lineáris fejlődés során jön létre, nem az egyik létráról a másikra történő 

folyamatos felfelé haladás révén. inkább egy egyre összetettebbé váló és táguló mászókára 

emlékeztet, amelyen a diákok számos személyes fejlődési és karrierlehetőséget próbálnak ki 

(Smethurst, 1995). különböző utakat bejárva − személyes és szakmai tanulási képességeiket 

is fejlesztve − hozzáértést és önbizalmat szerezhetnek, miközben örömüket lelik a tevékeny-

ségben.

2.5. A globális hálózat

Az iskolák és a tágabb közösségek összekapcsolódásának gondolata nemcsak helyi, regio-

nális vagy éppen nemzeti jelentőséggel bír, hanem nemzetközi fontosságú. Az iskoláztatás 

hagyományosan a nemzetállam egyik fontos támasza, dominanciája azonban mind jobban 

2  A facilitátor elsősorban az e-learning keretei között működő, tanulást segítő személy. (A szerk.)
3  A „community based learning” azt jelenti, hogy a tanulás nem vagy nem csak az iskolában, hanem a helyi közösség változatos helyszínein, 

munkahelyein és intézményeiben történik. (A szerk.)
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erodálódik más szektorok, például a pénzügy, a védelem, a regionális képviselet és a döntés-

hozó hatalmak fontosabbnak tűnő témáival szemben, különösen európában. Az átalakulás 

által generált centrifugális erők hatással vannak az iskolákra, és megkerülhetetlen az a kér-

dés, hogy miként tudják diákjaikat nemzeti, regionális és nemzetközi szinten is felkészíteni 

a 21. század kihívásaira.

Az iskolák részéről problémát jelenthet, hogy milyen módon biztosítsák diákjaik szá-

mára a globális társadalomhoz való hozzáférést, beleértve a foglalkozási lehetőségeket, 

a kulturális műveltséget és érzékenységet, valamint más kultúrák megértését. ez különösen 

fontos akkor, amikor a nemzetközi orientációjú oktatás egyre nagyobb anyagi ráfordítást igé-

nyel mind haszonélvezői, mind pedig a szolgáltatói részről. másik kihívást jelent a nemzeti kul-

túrák és a közösségi identitás érzésének fenntartása, miközben a polgárok egyre nemzetkö-

zibb feltételrendszerek között élnek, a globális tendenciák nyomása alatt. kimutatható, hogy 

amint egyértelművé válik a veszély, hogy a helyi identitás elveszik a globalizáció hatására, 

mind nagyobb figyelmet fordítanak a „közösség” gondolatára, mint a politikai, a társadalmi 

és az egyéni élet központi jellemzőire. Az oktatásban kiemelt fontosságú, hogy közösségek 

és tanulói hálózatok révén megvalósuljon az egész életen át tartó tanulás.

Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy a tanulási hálózatok és az innováció kö-

zéppontba állítása igen gyümölcsöző lehet az oktatás számára. ez az elmélet intellektuálisan 

a tudomány-, a nyelv-, a társadalom- és a politikai filozófia újabb eredményeiben, valamint 

a kognitív pszichológia és a tanuláselmélet legfrissebb fejleményeiben gyökerezik. A hálózat 

fogalma megteremti azt az új alapot, amelynek segítségével az iskolákról mint szervezetekről, 

a közösségekről pedig mint a tanulás színtereiről gondolkodjunk, valamint olyan kooperatív 

módon fejlesztett oktatáspolitikáról, amely globális társadalmi érdekeket szolgál.
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Összefoglalás 

ez a fejezet a hálózatépítés megjelenését és jelentőségét vizsgálja az oktatás 

területén, mégpedig regionális, nemzeti és néhány esetben nemzetközi szinten. 

leírja azokat a trendeket és összefüggéseket, amelyek egyre inkább a társa-

dalmi párbeszéd hálózati formái felé mutatnak. elemzi az oktatási hálózatok 

létrehozásán dolgozó szélesebb társadalmi és oktatási erőket, valamint a háló-

zatok szerepét és célját az oktatási innováció területén. leírja a hálózatok típu-

sait, az érdekelteket, a kezdeményezőket, a tagságot, a vezetést és a szervezeti 

tényezőket. megvizsgálja, hogy milyen ösztönzők és előfeltételek valószínűsítik 

a hálózatépítés sikerét. A fejezet végül feltárja a hálózatépítés oktatásban be-

töltött szerepét és ennek oktatáspolitikai következményeit. A tanulmány távolról 

sem fedi le az oeCd-tagországokban működő valamennyi hálózatot, hanem 

azokra fókuszál, amelyek részt vesznek a Ceri/oeCd tevékenységében, illetve 

kiemel néhány európai és észak-amerikai hálózatot.
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1. bevezetés

A fejezet a hálózatépítés oktatás területén való megjelenését és jelentőségét vizsgálja, még-

pedig regionális, nemzeti és néhány esetben nemzetközi szinten. Felvezetésként leírja azt 

az általános trendet és kontextust, amelyekben egyre inkább előtérbe kerülnek a társadal-

mi interakció hálózatos formái, és elemzi az oktatási hálózatok létrehozásán dolgozó széle-

sebb társadalmi és oktatási erőket. ezt követően bemutatja a hálózatok oktatási innováció  

területén betöltött szerepét, majd ezek néhány általános célját tárgyalja. A következő rész-

ben a struktúrákon, a hálózatépítés kezdeményezőin, a vezetőn és a szervezeti tényezőkön 

keresztül rendszerezetten is áttekinti az oktatási hálózatokat és az intézményközi együtt-

működés összetettebb rendszerében játszott szerepüket. ezután a hálózatépítés sikerének 

esélyét növelő ösztönzőket és előfeltételeket vizsgálja, majd az utolsó rész néhány következ-

tetést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy milyen szerep és jövő várhat az oktatásban működő 

hálózatokra, illetve hogy ez milyen hatással lehet az oktatáspolitikára.

Fontos megemlíteni, hogy az alábbi elemzés nem mutatja be az oeCd-tagországok 

hálózatainak sokféleségét. kiemelten azokra a hálózatokra fókuszál, amelyek részt vesznek 

a Ceri/oeCd tevékenységekben, különösen a Lisszabon 2000 szeminárium résztvevőire, és 

néhány – a szerző által jól ismert − európai és észak-amerikai hálózatra.

2. HálózAtépítés és InnovácIó

Az utóbbi években egyre népszerűbbé vált a hálózatépítés mint a társadalmi kooperáció és 

együttműködés különböző egyének, valamint intézmények között megvalósuló formája. mi-

közben fizikai közelségen alapuló társadalmi hálózatok régóta léteznek, az új kommunikációs 

technológiák és a kommunikáció költségeinek zuhanása jelentősen megkönnyítette a nagy 

földrajzi távolságokat áthidaló hálózatok kiépítését. Hálózatok jöttek létre a legkülönbözőbb 

területeken, így az üzleti, a művészeti élet, valamint a közigazgatás területén. A szakmai fej-

lődés mindig is informális kollegiális hálózatok keretei között zajlott, amelyekben a hasonló 

tapasztalatokkal, érdeklődéssel és háttérrel bíró egyének kicserélték felhalmozott tudásukat, 

hogy ezzel fokozzák és ösztönözzék a kölcsönös tanulást. A társadalmi hálózatok hagyomá-

nyosan a kollegiális tanulás rugalmas és olcsó kereteit jelentik.

A kapcsolódó kutatások azt mutatják, hogy a hálózatok sokféle formát ölthetnek, és 

nincs egyetértés a megfelelő definíciót illetően sem (Hämälainen and Schienstock, 2000). Azt 

biztosan állíthatjuk, hogy a hálózatban különféle független résztvevők lépnek viszonylag laza 

kapcsolatba, hogy valamilyen közös célt valósítsanak meg (Johannson, 1987, 9.). A hálóza-

tok általános értelemben csoportosíthatók földrajzi kiterjedésük szerint, így lehetnek helyiek, 

regionálisak, nemzetiek vagy nemzetköziek. A horizontális hálózatok a hasonló funkcionális 

területen működő egyéneket és intézményeket kapcsolják össze, a vertikális hálózatok pedig 
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különböző, de egymással összefüggő területeken működő egyéneket és intézményeket tö-

mörítenek (pl. egy termelési folyamatban).

A hálózatok a társakkal való kommunikáció speciális formái, melyek többé-kevésbé 

hierarchiamentes intézmények, és nem jellemző rájuk a hagyományos, fentről lefele történő 

irányítás. Ugyanakkor olyan szervezetekként kell felfognunk őket, amelyek hatékony mű-

ködéséhez egyrészt viszonylag stabil struktúra, másrészt pedig megfelelő szervezeti ve-

zetési stílus szükséges. ebben az értelemben bármely létező hálózat feltételezi az irányító 

és lebonyolító szubkultúra valamilyen megjelenési formáját, amely az adott hálózatépítési 

fo lyamatot beindítva megfogalmazza a hálózati részvétel alapelveit és útmutatóját, tagokat 

toboroz, kommunikációs infrastruktúrát épít, valamint elősegíti a résztvevők közötti kommu-

nikációt.

3. InnovácIó Az IsKolArenDszerben

régen a legtöbb iskolarendszerben alig ösztönözték a különböző iskolák közötti kooperá-

ciót és kommunikációt. különösen azokban az országokban működtek az iskolák egymástól 

többé-kevésbé elszigetelten, ahol az intézményi autonómia erősen korlátozott volt: a fentről 

érkező utasításokat az oktatási hatóságoktól, jellemzően az oktatási minisztériumtól vagy va-

lamilyen regionális iskolatanácstól kapták folyamatosan. mivel a tantervet, a tanítási-tanulási 

gyakorlatot és a hivatalos eljárásokat nagyrészt a bürokratikus szuperstruktúra szabta meg, 

a legtöbb rendszer kevéssé ösztönözte az iskolákat arra, hogy egyéni arculatot alakítsanak 

ki, és elsajátítsák a professzionális menedzsment fogásait.

1980 óta egyre több iskolában megfigyelhető az a fejlődési folyamat, amelyet a helyi 

vezetés és nem egy távoli oktatási hatóság indított el. e folyamat eredményeként a legtöbb 

ipari társadalom nagyobb autonómiát adott az intézményeknek bizonyos tágabb standardok 

és irányelvek keretei között; a szabadságért cserébe az egyes iskolák teljesebb elszámolás-

sal tartoznak a nyilvánosságnak fejlődésüket és hatékonyságukat illetően. A minőségbiztosí-

tás és az értékelés számos iskolarendszer kötelező elemévé vált. különböző fokú pénzügyi 

autonómia, a munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos nagyobb döntési szabadság és 

a tanterv összeállításában játszott kiemelt szerep alakította ki az új támogatási struktúrák és 

a szakmai fejlődés igényét.

ebben az új helyzetben az élenjáró, innovatív gyakorlatot folytató szakemberek inten-

zíven keresték a kölcsönös tanulás és szakmai fejlődés új lehetőségeit. sokan közülük – akik 

addig viszonylag elszigetelten dolgoztak a hierarchikus és rugalmatlan intézményekben – az 

intézményen kívül kutattak innovatív ötletek után, amelyekkel segíthették iskolájuk fejlődését, 

lehetőséget teremthettek a tapasztalatcserére; emellett kritikus barátoktól várták az irány-

mutatást és a visszajelzést. A különböző decentralizált iskolarendszerekben, mint amilyen az 

ausztrál, a holland, a skandináv, a brit és az egyesült Államok-béli, a hetvenes és nyolcvanas 
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években létrejött „tanárközpontok” jelezték a fejlődés irányát, mely az oktatási hálózatok ki-

alakulása felé mutat. A központokban összehívott személyes találkozókon a különböző isko-

lák oktatói kicserélhették szakmai tapasztalataikat és tréningeken vehettek részt. különösen 

norvégiában és Hollandiában működtek a regionális innováció és az iskolák átalakulásának 

katalizátoraiként ezek a központok, mivel lehetőséget kínáltak az innovatív szakemberek ta-

lálkozására és szakmai fejlődésére (Dalin, 1999, 351.). mindazonáltal a tanári központok fenn-

tartása költséges, és közülük sok nem élte túl a források csökkentését.

megváltozott korunkban, amikor az iskolák autonómiája és elszámolási kötelezettsé-

ge is megnövekedett, a hálózatok elsősorban az oktatási szakemberek kiszolgálását céloz-

hatják. korábban szokatlan lett volna, hogy azon régió iskolái egymással partneri kapcsolatot 

alakítsanak ki az elméleti tudás és a gyakorlatok hatékony cseréjét segítve, ráadásul erre nem 

igazán ösztönözte őket semmi. Az azonos közösségen (community)1 belüli iskolák gyakran 

még akkor is inkább versenytársként tekintettek egymásra – húzódozva az együttműködés-

től −, amikor már nagyobb szabadságot élveztek a szervezeti struktúrák és a tanterv alakí-

tásában. törekedtek saját arculatuk kialakítására, de igyekeztek elkerülni, hogy megosszák 

a környékbeli iskolákkal a helyi szponzorálást érintő stratégiai információkat, illetve meg-

tartották maguknak azokat az ötleteket és kapcsolatokat, amelyek a helyi együttműködések 

létrehozásával segíthetik az iskolát. ezzel szemben egy iskolai hálózat – struktúrájából faka-

dóan − lehetőséget nyújt arra, hogy az elméleti tudást és a jó gyakorlatokat olyan iskolákkal 

is megosszák, amelyek földrajzilag nem ugyanazon közösség tagjai.

A hálózatok új formáinak megjelenése és elterjedése az oktatás innovatív szereplőinek 

és intézményeinek körében az 1980-as és 1990-es években az iskolák teljes átalakulásához 

vezetett. ez annak az alapvető változásnak a következménye, amely az oktatási intézmények 

oktatáspolitikai ellenőrzését érinti, és ami párhuzamosan zajlott azzal a technológiai változás-

sal, amely jelentősen megkönnyítette a nagy távolságokat áthidaló kommunikációt.

4. HálózAtoK Az oKtAtásbAn – fő céloK 

különböző méretű és típusú oktatási hálózatok jöttek létre regionális, nemzeti és nemzet-

közi szinteken, amelyek egyaránt lehetnek horizontális és vertikális jellegűek. A horizontá-

lis hálózatok vagy az egyes tanárok/igazgatók, vagy egyes iskolák között jönnek létre, míg 

a vertikális hálózatok funkcionálisan független, de egymástól kölcsönösen függő oktatási in-

tézményeket kapcsolnak össze: iskolákat, iskolatanácsokat, oktatáskutató intézeteket és ok-

tatási minisztériumokat. A hálózatok egyik fő célja, hogy lehetőséget teremtsenek az oktatás-

ban dolgozók folyamatos párbeszédére és együttműködésére. éppen ezért az oktatásban 

1   A „community” szót igen gyakran használják az angolban, amikor azokra az emberekre utalnak, akik egy kisebb településen vagy egy 
nagyobb település meghatározott részén élnek. A „közösség” ilyen értelemben szerepel a könyv számos pontján. (A szerk.)
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működő intézmények és egyének hálózataira egyre inkább a szervezeti tanulás és fejlődés 

erőteljes ösztönzőjeként tekintenek. Az oktatás innovatív szereplői hálózatokba tömörülnek 

annak érdekében, hogy megosszák egymással a tanítással és tanulással kapcsolatos el-

képzeléseiket, azt, hogy mit gondolnak az intézmény kultúrájáról és ethoszáról, valamint az 

iskolamenedzsmentről és a vezetésről. számos oktatási hálózat az egyes pedagógusok pár-

beszédére és szakmai fejlődésére koncentrál, mások pedig arra, hogy az egész oktatási 

szférára kiterjedő változást idézzenek elő.

Az innovatív iskolákról végzett kutatásában dalin úgy határozta meg a hálózatokat, 

mint „olyan ideiglenes társadalmi formációkat, amelyekben az egyének a maximális mennyi-

ségű információt érhetnek el minimális erőfeszítés révén” (1999, 348.). Az oktatási hálózatok 

élettartama és fenntarthatósága eltérő, létrehozhatják őket egy adott rövidtávú cél elérése 

érdekében is. erre a német Bund-länder-kommission2 úgynevezett „modellprojektei” („mo-

dellvorhaben”) nyújtanak kiváló példát, amelyek egy-egy innovatív kezdeményezés nagy ívű 

kidolgozását és annak értékelését célozták a modelliskolák egy kis hálózatában, három−  

ötéves periódusban.

Ugyanakkor az oktatási hálózatok átfogóbb céljai közé tartozhat a tanárok széles körű 

szakmai fejlesztése vagy az iskolák teljes átalakítása is (lásd a következőkben). A hosszú távú 

célokat kitűző hálózatok gyakrabban öltenek szilárdabb és tartósabb formát, és alakítanak ki 

stabilabb infrastruktúrát. Példa erre a Learning Consortium, egy iskolai/egyetemi partnerség 

ontario négy iskolakerülete, valamint az ontario institute for studies in education, Univer-

sity of toronto (oise, Ut – a torontói egyetem ontariói oktatástudományi intézete) között, 

amelynek középpontjában az oktatás színvonalának javítása áll a tanárok és az iskolák fej-

lesztése révén.

A hálózatépítés céljai számos dimenzió mentén meghatározhatóak, és egy vagy több 

elemet jellemző módon az alábbi funkciók közül is magukba foglalnak (vö. Dalin, 1999, 349.):

– Politikai funkció. A hálózatépítés lehetővé teszi az egyének számára, hogy hasonló 

gondolkodású emberekkel találkozzanak. együttműködésük nagyobb politikai erőt 

és befolyást biztosít számukra, mint amellyel egyénileg rendelkeznének, így a háló-

zatok az innovatív gondolatok lobbicsoportjaiként működhetnek.

– Információs funkció. A hálózatok lehetővé teszik az egyének és a szervezetek fejlő-

dési folyamata számára releváns információk gyors cseréjét, megkerülve a bürok-

ráciát és a hierarchiát.

– Pszichológiai funkció. Az innovátorok gyakran elszigetelten léteznek a szervezetek-

ben. A hálózatokban való részvétel lehetőséget kínál számukra a megerősítést nyúj-

tó együttműködésre és a párbeszédre. 

2   A szövetségi és a tartományi kormányzatok közös felügyelete az oktatáspolitikai intézkedések koordinálására.
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– Kompetencia funkció. Az innovatív munkához számos új jártasság szükséges, ame-

lyek nem feltétlenül sajátíthatók el a hagyományos képzéseken. A hálózatépítés az 

innovátorok számára biztosít lehetőséget, hogy kollégáiktól lessék el a gyakorlati 

ismereteket.

Az oktatási hálózatoknak az a meghatározása, amely a lisszaboni oeCd-szeminárium vitái-

nak tanulságaira épül (lásd a 10. fejezetet), szintén arra utal, hogy az oktatási szférát mul-

tifunkcionális hálózatok szövik át: ezek célorientált társadalmi tényezők, amelyek lehetnek 

a minőség és a szigorúság iránt elkötelezett, eredményekre fókuszáló csoportosulások, 

valamint a dinamikus változás korában hatékony eszközként ösztönözhetik az innovációt. 

Az oktatásban a hálózatok előmozdíthatják a jó gyakorlatok terjedését, erősíthetik a tanárok 

szakmai előrehaladását, támogathatják az iskolák fejlődését, közvetíthetnek a centralizált és 

a decentralizált struktúrák között, asszisztálhatnak a struktúra és a kultúra átalakításának fo-

lyamatában az oktatási szervezetekben, valamint rendszerekben.

4.1. szakmai fejlődés

számos oktatási hálózat konferenciák és képző intézmények révén biztosítja a tagok szakmai 

fejlődését. A képzések alkalmával a tanárok tapasztalt intézményfejlesztési szakemberekkel 

dolgoznak együtt, valamint megosztják kollégáikkal az innovatív gyakorlatokra vonatkozó ta-

pasztalataikat. Bizonyos hálózatok az iskolafejlesztés különböző területeit érintő moduláris 

tanfolyamokat indítanak tagjaik számára. e tréningsémák között olyanokat kell megemlíte-

nünk, mint az improving the Quality of education for All (iQeA) nagy-Britanniában,3 a Good 

Hope Project Portugáliában, a learning Consortium a kanadai ontarióban és a network of 

innovative schools németországban. Az iQeA-hoz csatlakozó iskolák például közös iskola-

fejlesztési csoportot alakítottak, hogy megismerjék az iQeA alapelveit és részt vegyenek egy 

tréningen. Az international network of innovative schools (inis – innovatív iskolák nemzet-

közi Hálózata) minden évben nyári egyetemet szervez a tanulás, a tanítás és az iskolavezetés 

innovatív módszereiről. A szakmai fejlődést szolgáló tevékenységek, például a workshopok 

és a képző intézmények tréningjei mellett, néhány iskolahálózat a terepen zajló és személyes 

tanácsadást is biztosít az iskolák számára. A kanadai manitoba school improvement Project, 

a nagy-britanniai iQeA és az egyesült Államok-beli Coalition of essential schools (Ces – Fon-

tos iskolák szövetsége) a tagiskoláiknak szakmai támogatást és coachingot kínálnak fejlődé-

sük támogatására és a haladásuk értékelésére.

3   A projektet jelenleg az University of Cambridge és az University of Nottingham oktatásfejlesztő kutatói vezetik, és több mint ötven iskolát 
fog át Angliában, Walesben, Izlandon, Puerto Ricóban és Dél-Afrikában.
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4.2. Az iskolák fejlődése

Az oktatási hálózatok széles közönség számára teszik hozzáférhetővé „jó gyakorlataikat”. 

A tagintézmények megoszthatják egymással az fejlődést célzó eljárásokat mind a tanítás, 

mind a tanulás területén, például, hogy milyen eszközökkel vonják be az iskolaközösséget, 

a diákok részvételének módját, a külső érdekeltekkel (pl. szülőkkel és üzleti vállalkozásokkal) 

való együttműködés jellegzetességeit, vagy a menedzsment és az adminisztráció eljárás-

rendjét. A jó gyakorlatok terjesztésének és publikálásának egyik legnépszerűbb platformja 

az internet. A manitoba school improvement Project honlapján számos olyan eszköz vált 

elérhetővé, amelyek az iskolák átalakulási folyamatainak menedzselésére szolgálnak. A Ber-

telsmann-féle network of innovative schools németországban olyan, az oktatásban alkal-

mazható innovációs eszközöket tett publikussá, amelyek a hálózat tagiskoláinak innovatív 

eljárásai során és tapasztalataiból születtek meg. Állításuk szerint a kiválasztott eszközöket 

az innovatív iskolák tesztelték és értékelték a mindennapi gyakorlatban, biztosítva, hogy csak 

a bevált és megbízható eljárások kerüljenek nyilvánosságra.

4.3. A rendszerszintű változások katalizátora

Bizonyos oktatási hálózatok elsősorban saját fejlődésükre koncentrálnak, és a tagjaik szá-

mára biztosítják a kommunikáció eszközeit, a párbeszéd lehetőségét, illetve bizonyos esetek-

ben szakmai tréningeket szerveznek a hálózatot alkotó iskolák bevonásával. más hálózatok 

ezzel szemben úttörőknek tartják magukat, és annak érdekében működnek együtt, hogy 

lobbicsoportként szélesebb, rendszerszintű változásokat érjenek el. nem meglepő, hogy az 

utóbbi hálózatok jelentős erőforrásokat fektetnek be a nyilvánosság biztosításába. sokan 

közülük átgondolt kommunikációs stratégiát dolgoztak ki, hogy befolyást gyakoroljanak az 

oktatási rendszer alakításában érdekelt személyekre, és bizonyos hálózatok a politikai elitet 

is igyekeznek megnyerni maguknak.

Az ontarioi learning Consortium egy „ötletkönyvet” tesz közzé a honlapján, ami a ta-

nárok, a diákok, a szülők és a közösség tagjai számára mutatja be a tagiskolákban folyó „jó 

gyakorlatokat”. A Bertelsmann Alapítvány minisztériumi hivatalnokok széles körével ápol kap-

csolatokat annak érdekében, hogy a hálózatba tömörült iskolák bevonásával változásokat 

indítsanak el a rendszerben. A hálózati folyamatok révén kialakított innovatív gyakorlatokat és 

megközelítéseket rendszeres konferenciákon mutatják be, amelyre meghívják a döntéshozó-

kat is. Az european observatory is hasonlóképen cselekszik: célja, hogy elősegítse az egész 

európára kiterjedő innovációt a témához kapcsolódó ismeretek feltárásával, összegyűjtésé-

vel és közzétételével, a politikai döntéshozók elé tárva az összegyűjtött információkat.
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5. Az oKtAtásI HálózAtoK struKtúráI és jelleMzőI

5.1. A hálózattípusok 

A létező oktatási innovációs hálózatokat számos jellemző alapján csoportosíthatjuk. A háló-

zatok különböznek méretük és földrajzi kiterjedésük alapján; léteznek regionális hálózatok, 

mint például a learning Consortium, amelyet négy iskolakerület és a kanadai ontarióban 

található egyetem hozott létre, valamint a kanadai manitoba school improvement Program. 

megkülönböztethetünk nemzeti szintű hálózatokat (ilyen például a németországi network of 

innovative schools és a portugál the Good Hope Project), néhányuk pedig több különböző 

ország iskoláit és az oktatási szakemberekeit tömöríti (például a brit improving the Quality of 

education for All, a francia european observatory és a német international network of inno-

vative schools).

A hálózatok a célba vett tagok számában is eltérnek. némely hálózat szakemberek 

irányításával igyekszik összehozni a különböző területeken dolgozó innovatív szakembereket, 

hogy kicseréljék az innovációval kapcsolatos elképzeléseiket és tapasztalataikat. A european 

observatory on innovation in education and training (Franciaország), valamint az internatio-

nal network of innovative school systems (inis – németország) a kezdeményezés jó példái. 

A learning Consortium (fcis.oise.utoronto.ca/~learning/), amely egy iskolai-egyetemi együtt-

működést valósít meg négy ontarioi iskolakerület között, tanárokat, az igazgatásban tevé-

kenykedő szakembereket és a tanárképzésben tanítókat tömöríti.

A hálózatok egy másik típusa az intézmények teljes átalakítását célozza azáltal, hogy 

egész iskolákat toboroz tagjai sorába. ilyen például a brit iQeA (www.nottingham.ac.uk/edu-

cation/), a portugál Good Hope Project (www.iie.min-edu.pt/proj/boa-esperanca/index.htm) 

és a Bertelsmann Alapítvány network of innovative schools programja németországban 

(www.inis.stiftung.bertelsmann.de/set.htm). ezeket a hálózatokat nem annyira innovatív egyé-

nek, mint inkább teljes iskolák alkotják, és formájuk is meghatározott: nem más, mint szerző-

dés az intézmény és a hálózat között. Az, hogy egy hálózat hatékonyan segíti-e az iskola teljes 

átalakulását, attól függ, hogy milyen mértékben képes az egyes tagiskolákban az érdekeltek 

teljes körét bevonni a változás folyamatába (tanárokat, diákokat, szülőket és a helyi közössé-

get). éppen ezért a szerződés például tartalmazhat olyan kötelezettségvállalást, hogy a há-

lózathoz való csatlakozást az adott iskolában érdekelt felek minősített többsége támogatja.

Bizonyos iskolai hálózatokban a tagok körét egy meghatározott típusra szűkítik. 

Az UsA-ban működő Accelerated schools Project-ben (www.stanford.edu/group/AsP/) több 

mint ezer alap- és középfokú oktatási intézmény kötelezte el magát azon elgondolás mel-

lett, hogy a veszélyeztetett közösségekben élő gyermekek iskoláztatását a tanterv kibővítése 

és olyan tanítási programok révén fejlesszék, amelyeket hagyományosan a tehetséges és 

kiemelkedő képességű gyermekek oktatásában alkalmaznak. A németországi network of 
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Agenda 21 schools (nibis.ni.schule.de/agenda/projekt.htm) az alap- és a középfokú, valamint 

a szakiskolák együttműködését és párbeszédét támogatja, illetve az Agenda 21 fenntartható 

fejlődéssel kapcsolatos alapelveit érintő elkötelezettség kialakításán fáradozott. Az amerikai 

Core knowledge schools (www.coreknowledge.org/) bizonyos alaptudás implementálását 

szolgálja; valamennyi fő tantárgyra (nyelvek, történelem, a földrajz, a matematika, természet-

tudományok és művészetek) évfolyamonként dolgozza ki a tantervet.

emellett az iskolahálózatok megnyithatják kapuikat minden olyan iskola előtt is, amely 

igazolni tudja, hogy az intézményes innováció egy adott szintjére lépett, és hogy az oktatók 

többsége részt kíván venni egy átfogó iskolafejlesztési folyamatban. A németországi Ber-

telsmann Alapítvány network of innovative schools hálózata például egy kérdőív kitöltésére 

kéri a csatlakozni kívánó iskolákat, egyúttal bekéri tőlük oktatási programjukat, valamint az 

intézmény fejlődésével kapcsolatos egyéb kiegészítő dokumentumokat is. A Bertelsmann 

Alapítvány összetett felvételi eljárást fejlesztett ki, amellyel megbizonyosodhatnak róla, hogy 

a hálózatba jelentkező iskolák eleget tesznek az alapkövetelményeknek, és részt kívánnak 

venni a többi iskolával való együttműködésben. A jelentkezéseket tapasztalt szakértők (pl. 

innovatív intézmények igazgatóinak csoportja), valamint a tanácsadó testület egy tagja vizs-

gálja meg. Ha az iskola a hálózat tagjává válik, erről igazolást állítanak ki számára.

5.2. Az érdekeltek

számos oktatási hálózat az érdekeltek különböző köreit kapcsolja össze egymással, akiket 

az oktatási rendszerben betöltött eltérő jellegű szerepeik ellenére kölcsönös szakmai tiszte-

let övez, valamint kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a párbeszédnek és együttműködésnek. 

Az oktatási hálózatok tipikus érdekeltjei:

– innovatív tanárok és igazgatók;

– egyetemek, kutatóintézetek, minisztériumi háttérintézmények és jótékonysági ala-

pítványok;

– hálózatmenedzserek, akik lehetnek az innováció kezdeményezői vagy egy hálózat 

alapítói által létrehozott szakmai menedzsment tagjai;

– olyan tanácsadók vagy trénerek, akiket annak érdekében kapcsolnak be a hálózat 

munkájába, hogy a tagoknak továbbképzéseket tartsanak, elmondják megfigyelé-

seiket és tanácsokat adjanak;

–  a folyamat és a hálózat hatására vonatkozó adatokat összegyűjtő kutatók vagy ér-

tékelők; és

–  olyan oktatáspolitikusok, akik az iskolafejlesztés hatását igyekeznek fokozni a háló-

zati munka révén.

Varadi-az-innovacio-halozatai-vegleges-3.indd   89 2/5/12   12:34:51 PM



90

5.3. A fejlődés mintázatai

Az oktatási hálózatok fejlődése eltérő mintázatokat követ. számos oktatási hálózat egy adott 

elgondolás vagy reformmodell irányában tett kezdeményezés révén jött létre. Az iQeA-t pél-

dául az angol Cambridge University oktatói alapították, a european observatory létrejöttét 

pedig két francia oktatási szakember szorgalmazta.

létrejöhetnek azonban hasonló hálózatok valamilyen egyedi esemény – egy fontos 

konferencia − kapcsán is. kiváló példa erre a Bertelsmann Alapítvány network of innovative 

schools hálózata, amelyet egy németországi iskolák számára rendezett verseny inspirált, 

az innováció témájában. A versenyben résztvevő 330 iskola világosan jelezte, hogy igényt 

tartanak valamilyen tartós együttműködési platformra. A network of innovative schools ál-

tal 1998. március 27-én kiadott münsteri deklaráció a folyamatos párbeszédre szólított fel: 

„A hálózatok megteremtik az információ- és a tapasztalatcsere fórumait. lehetővé teszik az 

emberek számára, hogy szabadon választott projekteken együtt dolgozzanak. kötődése-

ket alakítanak ki és biztonságot adnak. A hálózatok forrásokat és energiát terelnek egybe. 

demonstrálják, hogy a közös célokkal bíró projekteknek át kell lépniük a nemzeti határokat, 

és erre képesek is.” ez a hálózat tehát a folyamatos együttműködés és csere iránti igényből 

született, szükségességét egymástól távol dolgozó innovatív szakemberek csoportja fogal-

mazta meg.

A hálózatok általában nyitott struktúrák, amelyek idővel többnyire bővülnek. Az ok-

tatásban a legtöbb hálózat szakértők vagy iskolák szűk, nukleáris csoportja köré épül, és új 

tagokat integrálva növekszik. Bővülésük nyomán regionális szubstruktúrákat alakítanak ki, 

a személyes cserekapcsolatok biztosítását célozva. A Bertelsmann Alapítvány már említett 

hálózata például kezdettől fogva két szinten működik. A nagy hálózat nyitott a németország 

bármely részén található iskolák előtt, és folyamatosan vesz fel új tagokat. Az alegysége-

ket – az úgynevezett „regionális tanulási hálózatokat” – 4-5 partneriskola alkotja, melyek 

az iskolafejlesztés valamilyen közös problémájára koncentrálnak, és szerződésben rögzített 

hároméves együttműködést folytatnak. Az adott „tanulási hálózathoz” tartozó iskolák azonos 

földrajzi területen találhatók, megkönnyítve ezzel a kommunikációt, a rendszeres személyes 

találkozókat és a kölcsönös iskolalátogatásokat.

egy másik példa a hálózatok kibővülésére a Coalition of essential schools, amelyet 

1984-ben alapított egy tizenkét iskolából álló csoport az UsA-ban. tagjainak száma mára 

több mint ezer, szerte az Államokból és külföldről. napjainkra huszonnégy regionális köz-

ponttal rendelkezik, amelyek folyamatos helyi támogatást nyújtanak az iskoláknak, lehetősé-

get biztosítva a szakmai fejlődésre, valamint technikai segítség igénylésére.
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5.4. A kezdeményezők 

korábban az oktatásban zajló innovációt általában fentről lefelé irányuló kezdeményezés-

ként, kormányzati szinten indították el. Az újabb hálózatépítési kezdeményezéseket azonban 

különböző társadalmi szereplők indítják.

Az oktatási hálózatok egyik csoportjánál valamilyen egyetem vagy kutatóintézet 

a kezdeményező fél. ennek egyik példája az angliai a cambridge-i egyetemen tíz évvel ez-

előtt létrehozott improving the Quality of education for All (iQeA) projekt. egyetem vezette 

kezdeményezésként nem részesül automatikusan kormányzati vagy alapítványi támogatás-

ban; saját alappal rendelkezik, anyagilag a csatlakozó iskolák hozzájárulásaitól függ, ame-

lyek önkéntesen fizetik az évi tagdíjat (3500 angol font). egyes helyi oktatási hatóságok 

fedezik a tagdíj egészét vagy egy részét. Cserébe az egyetemek továbbképzési progra-

mokat, valamint úgynevezett „tanácsadói kapcsolatot” ajánlanak. Az utóbbiak a változás 

folyamatában minden egyes iskolának támogatást nyújtanak, olyan tanácsadóként és „kri-

tikus barátként” viselkedve, aki a megfelelő tudás és a visszajelzések eszközével biztosítja 

a szükséges lendület fennmaradását. A résztvevő iskolák és egyetemi szakemberek együtt-

működésének alapja a kutatás. A tagiskolákat belső mérések végzésére, valamint arra báto-

rítják, hogy használják a tanulással és a tanítással kapcsolatos legkorszerűbb külső kutatási 

tapasz talatokat.

Az egyesült Államokban számos egyetemi intézmény és kutatóközpont kezdeménye-

zett iskolai hálózatokat és szolgált oktatási hálózatok irányító központjaként. A ted sizer és 

a Brown University tanárai által elindított Coalition of essential schools (Ces) az egyik első 

és legkiterjedtebb iskolahálózat. egy másik az 1986-ban Henry levin professzor által alapí-

tott Accelerated schools Project, amely átfogó szemlélettel áll az iskolák átalakulásához, és 

amelynek célja a veszélyeztetett közösségekben élő gyermekek iskoláztatásának fejlesztése. 

miközben összesen két mintaiskolával indult, az Accelerated schools Project tagjainak szá-

ma mára meghaladta az ezret, amelyek között alap- és középfokú iskolák is találhatók szerte 

az országban. tíz regionális szatelitközpontot is létrehoztak az iskolák közötti együttműkö-

dés koordinálásának céljából. A projekt országos központja, amelynek feladata az összetett 

struktúra menedzselése, továbbra is a stanford egyetemen található.

egy egyetemi kutatóintézet által kezdeményezett és működtetett hálózatot olyan szim-

biotikus viszonyként foghatjuk fel, amely kölcsönösen gyümölcsöző tevékenységeket foglal 

magában. Az egyetemi kutatók az iskolákat a legfrissebb tudással látják el, illetve tanács-

adóként, kritikus barátként és értékelőként működnek közre, az iskolákban zajló komplex 

fejlődésről és változási folyamatokról gyűjtenek ismereteket. még ha nem is egy egyetem 

kezdeményezi a hálózatot, mint arra alább példát is láthatunk, részt vehetnek benne olyan 

egyetemi kutatók, akik iránymutatással szolgálhatnak, tanulmányozhatják a hálózat fejlődé-

sét, az oktatás átalakulását, és ennek alapján értékelhetik az iskolákat.
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kormányzati intézmények is kezdeményezhetik oktatási hálózatok létrejöttét. A kü-

lönböző nemzeti és regionális kormányzatoknál próbálják azzal ösztönözni az oktatás inno-

vációját, hogy a potenciális innovátoroknak mutatkozó iskolák számára biztosítják a kísérle-

tezéshez szükséges autonómiát és anyagi erőforrásokat. A kísérleti iskolák úttörő szerepet 

játszhatnak, és tesztelhetik az új elgondolásokat azt megelőzően, hogy azokat a rendszer-

ben széleskörűen is terjesztenék; a jó gyakorlattá fejlődő innovatív elképzelések később a kí-

sérlet keretein túl is bevezethetők a rendszerbe.

ez a módszer németországban széles körben elterjedt az úgynevezett „Versuchs-

schulen” (’kísérleti iskolák’) révén, amelyek egy meghatározott időtartamra különleges stá-

tust nyernek, és plusz erőforrásokhoz jutnak, hogy a tanulás, oktatás és menedzsment új 

formáit kipróbálhassák. A séma azonban heves kritikát váltott ki, mert kudarcot vallott az 

elképzelések terjesztésével. A kísérleti iskolák gyakran élnek sikeres kezdeményezésekkel, 

amelyek azután mégsem tudnak fenntartható hatást gyakorolni a többi intézményre, és ez 

a tapasztalat a kormányzati irányítású innovációs séma átalakításához vezetett. Az iskolák 

nagyobb autonómiát kaptak saját arculatuk kialakításában. A Bund-länder-komission for 

Bildungsplannung und Bildungsforschung (Blk) által fenntartott kísérleti sémák (modellver-

suche) mind inkább oktatási hálózatokká alakulnak, és jellemző módon az iskolai innováció 

egy-egy területére koncentrálnak (pl. állampolgári ismeretek, természettudományok oktatá-

sának módszerei, kulturális tanulmányok az új média bevonásával). A különböző tartomá-

nyok leginnovatívabb iskolái külön csoportot alkotnak, amely korlátozott ideig, például három 

éven keresztül plusztámogatást kap az új eljárások cseréjéhez, teszteléséhez, illetve imple-

mentációjához, a kutatók irányítása és támogatása mellett. A később nyilvánosságra hozott 

eredményeket a kutatók a tanárképzésben is felhasználják.

A kormányzat által kezdeményezett iskolahálózatok másik példája a portugál Boa 

esperança (Good Hope) Project, amelyet 1998-ban indítottak útjára (lásd az 5. fejezetet), és 

állami forrásokból finanszíroznak. A kezdeményezést egy oktatási kutatóintézet, a lisszaboni 

instituto de inovação educacional irányítja, amely az iskolák közötti tematikus hálózatok mű-

ködését segíti és katalizálja Portugália-szerte.

A hálózatalapítók harmadik csoportja a nem kormányzati szervezetek köréből kerül ki, 

ezek gyakran az oktatás fejlődése és reformja mellett elkötelezett magánalapítványok, ame-

lyek képesek biztosítani az iskolahálózatok támogatásához elengedhetetlen forrásokat és 

infrastruktúrát. A jótékonysági alapítványok hagyományosan kutatások támogatásával, illetve 

a változások potenciális megvalósítói számára szervezett konferenciák révén járulnak hozzá 

az oktatás reformjához. A jótékonysági magánalapítványok által létrehozott oktatás innováci-

ós hálózatok megjelenése meglehetősen új fejlemény. egy hálózat létrehozása és menedzse-

lése, az elektronikus kommunikációs infrastruktúra és a személyes találkozók biztosítása, az 

eredmények közzététele nyomtatott és on-line eszközök segítségével, mind-mind anyagi for-

rásokat és egy olyan szervezeti infrastruktúrát igényel, amelyet az egyes iskolák nem tudnak 
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felmutatni. A jótékonysági alapítványok ezért PPP-konstrukciók formájában a hálózatépítési 

folyamat facilitátoraiként léphetnek fel, segíthetve az iskolák hálózatosodását.

Alábecsülnénk a jótékonysági alapítványok szerepét, ha úgy tekintenénk rájuk, mint 

amelyek csupán néhány innovatív iskola átalakulását támogatják. Az oktatás területén te-

vékenykedő jótékonysági szervezetek közül néhány aktívan hozzájárul az oktatás innová-

ciójához és a kezdeményezések elterjesztéséhez. Az egyik közülük a kanadai Walter and 

duncan Gordon Foundation, amely 1991-ben a kanadai középiskolák széleskörű reformjának 

próbaprogramját, a manitoba school improvement Projectet indította útjára (www.sunvalley.

ca/msip/). Vezetését nem közvetlenül egyetemi kutatók látják el, erőteljesen támaszkodik az 

innovatív tanárok szakmai tudására. A terület vezető innovatív szakembereire alapozva a há-

lózat siettette az iskolák megújítását célzó kormányzati reformokat.

Hasonló szerepet játszik németországban a Bertelsmann Alapítvány network of inno-

vative schools hálózata, amely szintén az iskolákban alkalmazott innovatív gyakorlatra épít. 

Azzal, hogy kijelöli az innováció bizonyos területeit (így például a tehetségesek oktatását vagy 

a lemorzsolódás csökkentését) és az adott tanulási hálózataihoz kiválogatja a megfelelő isko-

lákat, a Bertelsmann Alapítvány segítséget nyújthat az innovációs folyamat irányításában, ez-

által pedig formálja az iskolák átalakításának programját a tágabb iskolarendszer számára is.

5.5. A tagság

A hálózatok nyitottságuk mértékében is eltérnek egymástól. Bizonyos hálózatok esetében 

a csatlakozáshoz elegendő a motiváció. mások szigorú tagsági kritériumokat szabnak azzal 

a céllal, hogy megbizonyosodjanak a minőségigény egy bizonyos fokáról. Az elismert iskola-

hálózatok, mint a német network of innovative schools, a brit iQeA és a portugál Good Hope 

projekt, olyan intézmények előtt nyitják meg kapuikat, amelyek már elindították az iskola-

fejlesztés folyamatát, és bizonyítani tudják eredményességüket. A tagokat gyakran írásbeli 

jelentkezés alapján veszik fel, amelyben az iskola dokumentálja, hogy előtörténete és szem-

lélete kapcsolódik a hálózat céljához, és amelyben elkötelezi magát a hálózat alapelvei és 

munkaformái mellett.

Az iQeA olyan kiválasztási eljárást alakított ki, amelyben az iskolák a projekthez való 

csatlakozás előtt vállalják, hogy egy sor feltételnek eleget tesznek. első lépésként a munka-

társaik 80%-ának fel kellett sorakoznia a csatlakozás mögé, a továbbképzésre szánt idejüket 

három szemeszteren keresztül az iQeA-re kellett fordítaniuk. Az iskolának ezt követően létre 

kell hoznia egy irányító csoportot, amely az iQeA-projekt által elindított változási folyamatot 

irányítja. A projekthez csatlakozó minden egyes iskola deklarálja, hogy belső és külső értéke-

léseknek veti alá magát, valamint azt, hogy a helyi oktatási hatóságok által biztosított forrá-

sokat és pénzeszközöket a projektre fordítják.

Varadi-az-innovacio-halozatai-vegleges-3.indd   93 2/5/12   12:34:52 PM



94

A manitoba school improvement Project jelentős anyagi támogatást biztosít az isko-

láknak. Ahhoz, hogy valaki taggá váljék és hozzáférjen ezekhez a forrásokhoz, az iskoláknak 

még a jelentkezést megelőzően be kell nyújtaniuk egy tervet, amely tartalmazza a fejlődé-

si célokat, a forrásigényt, a költségvetést és az értékelés módszereit. A jelentkezéseket az 

alapján értékelik, hogy az elgondolás mennyire támaszkodik az iskolára és a tanári kezde-

ményezésekre, mennyiben jellemző az iskolán belüli együttműködés és részvétel, mennyire 

irányul az oktatás javításának alapkérdéseire, koncentrál-e a serdülőkorú diákok igényeire, 

magában foglal-e megfelelő értékelő komponenst, valamint hogy megvan-e benne a lehető-

ség, hogy az iskolára hosszú távú, fenntartható hatást gyakoroljon. Az iskolák maguk választ-

hatják meg, hogy mit helyeznek fejlődésük centrumába, amennyiben figyelmet fordítanak 

a veszélyeztetett diákok támogatására, és a teljes iskolai közösséget bevonják a fejlesztésről 

szóló kommunikációs folyamatba. Ha elfogadják az iskola fejlesztési tervét, az intézmény je-

lentős, több évre elegendő pénzügyi erőforrásokat és támogatást kap.

5.6. Az ösztönzők, a kohézió és az előfeltételek

mivel az oktatási hálózatban való együttműködés gyakran igényel jelentős idő- és energia-

ráfordítást, a hálózatok fenntarthatósága érdekében elengedhetetlen, hogy a résztvevő isko-

lák és egyének számára ajánlott előnyök meghaladják a befektetéseket. számos hálózat az 

„adok-kapok” elvén alapul. Az igazgatók és a tanárok információkat adnak át a hálózatnak 

saját innovatív eljárásaikról, aminek a többi résztvevő hasznát veheti, de sok hálózat emellett 

számos további szolgáltatást is felajánl a tagintézmények számára, hogy segítsék fejlődésüket.

A személyes tapasztalatok és reflexiók megosztása a mély és produktív hálózatokra 

jellemző, nem az információ- és tapasztalatcsere laza formáira. Amellett, hogy a nagy tá-

volságokat átívelő kommunikációs technológiák széles körben elterjedtek, az oktatási háló-

zatok hatékony működéséhez jellemzően szükség van rendszeres személyes találkozókra. 

A bizalomépítés és a személyes megbízhatóság igen fontos a hálózat iránti személyes elkö-

teleződés kialakulásához. A nagyobb hálózat regionális alrendszerei révén is megerősíthetők 

a lazán összefüggő nagy egész tagjainak elköteleződése. Az oktatási hálózatok tehát egy-

szerre nagy területet lefedő szervezetek, amelyek képesek támogatni az új elgondolások 

elterjedését, valamint olyan regionális alstruktúrákként és személyes kapcsolatokként is jelen 

vannak, amelyek bizalmat és elköteleződést alakíthatnak ki.

A fejezetben példaként vizsgált hálózatok rendszeres konferenciákat szerveznek. 

A Coalition of essential schools tagjai például részt vesznek az évente megrendezett őszi 

fórumon, valamint egyéb helyi és országos találkozókon. A Bertelsmann Alapítvány network 

of innovative schools projektje a kisebb tanulási hálózathoz tartozó tagiskolák számára kí-

nál olyan támogatást, amely biztosítja, hogy rendszeres személyes találkozókat tartsanak. 
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Az összejövetelek rendkívül fontosak az információ- és tapasztalatcsere, valamint az együtt-

működés szempontjából, ezek híján lendületét veszítené a hálózat azon képessége, hogy 

közös eredményeket képes felmutatni.

A hálózatok stabilitása is igen változó; laza jellegükből következően viszonylag töré-

keny társadalmi szerveződések. A hálózatépítés tapasztalatát gyakran nevezik ellentmondá-

sosnak: egyszerre stimuláló és frusztráló. Bizonyos feltételek elengedhetetlenek a sikerhez, 

mivel lazán szövöttek, vezetést igényelnek; a folyamatos részvétel előfeltétele bizonyos alap-

vető irányítás. A hatékony hálózatok jellemezően rendelkeznek valamilyen menedzsment-

struktúrával és vezetéssel, valamint a személyes és az interneten zajló kommunikációt is fenn 

kell tartani. A nagy földrajzi távolságokat lefedő hálózatok esetében nehéz megőrizni az elkö-

telezettséget, mert egymás kölcsönös ösztönzésének és kontrolljának lehetőségei korláto-

zottak. A viselkedési szabályok megalkotása és elfogadása teremti meg a hálózat alap elveit. 

Az „adok-kapok” előfeltétele a bizalom. mivel a kölcsönös nyitottság, információcsere és 

tanulás nem feltétlenül adott, képzésekkel és csoportépítő programokkal kell megteremteni 

a bizalom és a szociális kompetencia szükséges szintjét.

6. KövetKeztetéseK

Az utóbbi három évtizedben mind erősebbé vált az a meggyőződés, hogy a magas szín-

vonalú és fenntartható iskolafejlesztéshez az egyes iskolák nagyobb autonómiája és szé-

lesebb körű döntési szabadsága szükséges. Az autonómia irányában történt paradigma-

váltás, amely kiegészül a nyilvános elszámoltatás követelményének erősödésével, egybevág 

az iskolahálózatok terjedésének folyamatával. A hálózatok horizontális partneri kapcsolatokat 

alakítanak ki egyének vagy intézmények között, amelyek mozgatórugóit a demokratikus pár-

beszéd, egymás kölcsönös ösztönzése és motiválása, nem pedig a felülről irányított refor-

mok jelentik.

Habár empirikus bizonyítékok hiányában csak korlátozott lehetőségeink vannak az in-

novációs hálózatok hatásának becslésére, azt minden kockázat nélkül kijelenthetjük, hogy az 

innovatív oktatási gyakorlatok elterjesztésének élénk és erőteljes eszközei az iskolaigazgatók, 

valamint a tanárok körében, mert lehetőséget kínálnak a szervezett szakmai tapasztalat- és 

információcserére, a szakmai fejlődésre, illetve gazdagodásra. Az iskolák számára a háló-

zatok a stratégiai fejlődést támogató struktúrák, amelyek többféle céllal jöhetnek létre, töre-

kedhetnek például a jó gyakorlatok megosztására és terjesztésére, a tanárok és igazgatók 

szakmai fejlesztésére, valamint céljuk lehet az is, hogy kritikai visszajelzésekkel és a tanárok 

elszigetelődésének felszámolásával támogassák az iskola szervezeti fejlődését. A hálózatok 

inkább alkalmasak arra, hogy iskolák csoportjainak nyújtsanak támogatást, mintsem hogy 

kizárólag egyes intézmények fejlődését szolgálják.
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A hálózatok ennek megfelelően az oktatás átalakulásának erőteljes motorjaivá vál-

hatnak. Az egyébként elszigetelt iskolák és innovatív egyének számára biztosítják a hason-

ló gondolkodású intézményekkel és egyénekkel való kapcsolatfelvételt, és olyan fórumot 

teremtenek, amelyeken keresztül a szélesebb közönséghez fordulhatnak. Az oktatásirányí-

tás hagyományosabb formáival összevetve a hálózatok számos strukturális előnyt kínálnak, 

növelik a hasonló helyzetű résztvevők közötti információ- és tapasztalatcsere, valamint az 

együttműködés lehetőségeit, a tanárok szakmai fejlődésének esélyét, illetve az együttműkö-

désből fakadóan jelentős politikai erőt képviselnek. éppen ezért kockázat nélkül állíthatjuk, 

hogy a hálózatok fontos szerepet játszanak a jövő oktatáspolitikájában.
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4  FejeZet 

kormányZAt, menedZsment és sZemélyI veZetés1

ron GlAtter 

THE OPEN uNIVERSITy, NaGy-BRITaNNIa

BIll mulFord 

uNIVERSITy OF TaSMaNIa, auSZTRáLIa

dAle e  shuttleworth 

TRaINING RENEwaL FOuNDaTION, ONTaRIO, KaNaDa

 

Összefoglalás 

Glatter az oktatásirányítás négy ideáltipikus modelljét mutatja be: a verseny-

piacot (VP), az iskolák megerősítését (im), a helyi oktatási hatóság megerő-

sítését (Hm) és a minőség-ellenőrzést (me). A kormányzás és menedzsment 

kulcstényezőivel (úgymint autonómia, elszámoltathatóság, közbenső hatósá-

gok és funkciók, iskolavezetés) kapcsolatos nemzetközi kutatásokra támasz-

kodva vizsgálja meg ezek következményeit. mulford az ausztráliai leadership 

for organisational learning and student outcomes (lolso) kutatási program 

legfontosabb eredményeit ismerteti a tágabb nemzetközi kutatások összefüg-

gésében. A középfokú oktatásban eredményeket elérő vezetés indirekt módon 

igyekszik befolyásolni a diákok eredményeit a szervezeti tanulás révén, amely 

együttesen növeli a tanárok hatékonyságát. Bemutatja az „átalakító” iskola-

igazgatót, és cáfolja a „nagy ember” személyére koncentráló vezetéselméletet. 

shuttleworth az oeCd/Ceri keretében végzett „What Works” (’ami működik’) 

című tanulmány legfontosabb eredményeit vázolja, amely 2000-ben jelent meg, 

és kilenc országban elemezte az iskolamenedzsment terén zajló innovációkat. 

A tanulmány feltárja a központi irányítású reformok és a tudásirányítás (know-

ledge leadership) útján alulról kezdeményezett megújulás közötti feszültséget.

1   Az eredetiben „management and leadership” szerepel. Egyszerűsítve a menedzsment dolga a szervezés, tervezés, koordinálás: fókusza 
a körülmények és a folyamatok optimalizásása, míg a leadership az emberekre irányul. A leadership az a folyamat, amelyben a vezető(k) 
ösztönzi(k) és inspirálja(ák) a munkavállalókat, hogy azok szívesen dolgozzanak a közös intézményi cél érdekében. A tisztázatlan fogalmi 
háttérből, többféle szokásos fordításból a könyv fordítója a ’személyi vezetést’ választotta. (A szerk.)
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1. KorMányzAtI MoDelleK és ezeK HAtásA Az AutonóMIárA,  

Az elszáMoltAtHAtóságrA és A vezetésre  

(ron glAtter)2

1.1. Kormányzati modellek az iskolai oktatásban 

A „kormányzat” tág fogalma lehetőséget kínál rá, hogy keretein belül elhelyezhessünk egyéb, 

a struktúrára és a folyamatra vonatkozó kifejezéseket, mint az „autonómia” és az „elszámol-

tathatóság”. ez a tanulmány az iskolai oktatás kormányzati irányításának lehetséges kereteit 

mutatja be, melyeket Glatter és Woods (1995) foglaltak össze a 4.1-es táblázatban. A szerző-

páros négy modellt különböztet meg: versenypiac (VP), az iskolák megerősítése (im), a helyi 

oktatási hatóság megerősítése (Hm) és a minőség-ellenőrzés (me). A modellekre csak mint 

a fő irányokra tekintünk, amelyek azonban nem merítik ki a lehetséges változatokat; a gya-

korlatban minden rendszer a fenti ideáltípusokból álló hibrid. néha kiegészítik és erősítik 

egymás helyi és iskolai hatását, de interakciójuk feszültségeket is eredményezhet, ezek meg-

oldása pedig az érintettekre vár. A felvázolt séma jó eszköz arra, hogy megvizsgálhassuk az 

iskolai oktatás irányításának szerkezetét és folyamatát illető kulcskérdéseket. A tanulmány 

először az egyes modellekre jellemző intézkedésekre és irányvonalra kínál példákat, majd 

maghatározza a struktúra és a folyamat problémái kapcsán felmerülő sajátos vonásaikat.

Versenypiac. A VP-modellt megalapozó elgondolást a kereskedelmi piactérrel való 

analógiában ragadhatjuk meg. Az iskolát olyan kis- vagy középvállalkozásnak tekinthetjük, 

amely jelentős autonómiával rendelkezik, és kevés hivatalos szállal kötődik a kormányzati 

struktúrához. A rendszer centrumában nem az egyes iskolák, hanem a működésüket meg-

határozó „versenytér” áll (Woods és szerzőtársai, 1998), ahol az (általában) egymáshoz közeli 

iskolák versenyeznek egymással a diákokért és a forrásokért. A versenytér jellege bizonyos 

tényezők függvényében változik, mint amilyen a terület társadalmi-gazdasági karaktere, a tö-

megközlekedés helyzete vagy a relatív népsűrűség. nagyon alacsony népsűrűségű területe-

ken például nem feltétlenül találkozunk versenytérrel.

Az iskolák megerősítése. A politika irányítói gyakran állítják, hogy növelni szeretnék az 

érdekeltek hatáskörét iskolai szinten, különösen az intézményvezetőkét, de ez a többi alkal-

mazottra és a szülőkre is vonatkozna. Az a törekvés, hogy különböző funkciókat az iskolák 

szintjére utaljanak, az oktatási intézmények megerősítéséről folyó diskurzus eredménye (Ar-

nott, 2000, 70.). A modell (im) mögött meghúzódó elgondolás lehet a hatalomelosztás értel-

mében politikai és/vagy menedzsment jellegű. Bizonyos országokban a hangsúly tisztán me-

nedzser szemléletű, abból a feltevésből kiindulva, hogy a legjobb döntések akkor születnek, 

ha azokat a megvalósítás helyszínéhez a lehető legközelebb hozzák; míg más országokban 

2   A tanulmány a szerző egy korábbi munkáján alapul: „Governance, Autonomy and Accountability in Education”, in: The Principles and Practice 
of Educational Management, eds. T. C. Bush – L. A. Bell, Paul Chapman Publishing, London, 2002.
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a szabadság és a választás lehetőségének elve is szerepet játszik az iskolák hatáskörének 

növelésében. Habár az iskolák megerősítésének modellje a gyakorlatban gyakran kombiná-

lódik a piaci modellel, analitikus értelemben elkülönül attól, és az iskoláról alkotott képe is 

eltérő. Az im kifejezetten az iskolára és annak működési mechanizmusára, nem a más intéz-

mények elleni versenyre fókuszál. olyan értékeket foglal magába, mint a részvétel, az azo-

nosulás, illetve a partnerség – az iskolát kiterjesztett közösségként fogja fel –, és ebben a te-

kintetben szemben áll a piaci modellel. A rendszer „gravitációs középpontja” maga az iskola.

Modellek Versenypiac (VP) Az iskolák meg-
erősítése (IM)

A helyi oktatási 
hatóság meg-
erősítése (HM)

Minőség- 
ellenőrzés (ME)

Jellemző intézkedések A diákok száma 
határozza meg a for-
rások mennyiségét, 
pl. utalványok révén.
Nyitottabb beisko-
lázás.
Az iskola eredmé-
nyeit publikálják.
Különböző iskolatí-
pusok tartoznak alá.

A kormányzat átru-
házza az iskolára az 
anyagi, személyzeti, 
tantervi és felvételi 
ügyeket.
Az iskolaszék vagy 
az iskola kormányzó 
testülete széleskörű 
döntési jogkörrel bír.

A kormányzat 
a helyi hatóságokra 
ruházza az anyagi, 
személyzeti, tantervi 
és felvételi ügyeket.
A helyi önkormány-
zat/kormányzó tes-
tület nyer széleskörű 
hatalmat.

Rendszeres, átfogó 
ellenőrzések.
Az elérendő telje-
sítmény részletes 
meghatározása.
Kötelező tantervi és 
ellenőrzési követel-
mények.

Általános karakter Üzleti. Politikai és/vagy 
menedzser-szerű.

Politikai és/vagy 
menedzserszerű.

Bürokratikus.

Hogyan tekintenek az 
egyes iskolákra

Kisvállalkozásként. Részvételen alapuló 
közösségként.

A helyi iskolák csa-
ládjának tagjaként.

Helyi kirendeltség-
ként. 

A rendszer fókuszpontja Az aktuális ver-
senytér.

Az egyes iskola. A helyszín mint tár-
sadalmi és oktatási 
egység.

A központi vagy más 
állami testületek.

Az iskolák autonómiájá-
nak típusa

Alapvető. Átruházott. Konzultatív. Irányított.

Az elszámoltatás 
formája

Szerződésben 
foglalt; fogyasztói.

Reszponzív; 
„kettős”.

Reszponzív; közös-
ségi fórum.

Szerződésben fog-
lalt; hierarchikus.

A teljesítménymérés 
célja

A fogyasztók tájé-
kozott döntésének 
biztosítása.

A menedzsment 
tájékoztatása.

A helyi egységek 
összemérése.

A rendszer 
megfigyelése és 
fejlesztése.

Az iskola vezetés 
kulcsszerepe

Vállalkozó. Igazgató és koor-
dináló.

Hálózatépítő. Termelési mene-
dzser.

A köztes hatóságok 
funkciója

Elenyésző. Támogató, tanács-
adó.

Stratégiai koordi-
nátor.

Termelésellenőrzés 
az ellenőrző testület 
képviselőjeként.

4.1. táblázat  
Az iskolai oktatás kormányzati modelljei

Forrás: Glatter and Woods (1995), Glatter (2002).
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A helyi oktatási hatóság megerősítése. Bizonyos országok inkább a helyi és városi hatósá-

gok hatáskörének növelését szorgalmazzák az iskolákéval szemben, így a modellt ebből 

a szempontból is körül kell járnunk. Habár a Hm-modell a „hatáskörnövelés” tekintetében 

és néhány más jellemzőben is osztozik az im-mel, különbségeik is jelentősek. Az iskolák 

megerősítéséhez hasonlóan a hatáskörnövelést indokolhatják politikai vagy menedzseriális 

elgondolások, illetve a kettő együtt. Az iskolára e modellben sokkal inkább úgy tekintenek, 

mint az intézmények családjának tagjára; a helyi oktatási rendszer részeként, illetve egy olyan 

szélesebb közösség tagjaként kezelik, amelyet kölcsönös jogok és kötelezettségek fonnak 

át. A piaci modellel összehasonlítva különösen egyértelmű az ellentét. martinék (Martin és 

szerzőtársai, 2000, 12.) olyan elméleti keretet vázoltak fel, amely szembeállítja a közösségi 

kormányzás alapelvei szerint működő helyi oktatási rendszert a piaci elveken alapuló rend-

szerekkel, és összevetik a fogyasztói demokráciát a helyivel. Az iskolák megerősítésének 

modelljében a súlypont a társadalmi és oktatási egységként működő területre, illetve az azt 

képviselő testületekre esik, bár a helyi képviseleti demokrácia kielégítő megvalósítása nem 

megy zökkenőmentesen.

Minőségellenőrzés. A globális verseny és a közpénzek iránti növekvő igények nyo-

mására a kormányok mindinkább arra törekszenek, hogy még az erős felhatalmazásokkal 

és/vagy piacszerű működéssel bíró rendszerekben is ellenőrzést gyakoroljanak az iskola 

legfontosabb folyamatainak és termékeinek minősége fölött. A minőségellenőrzési modell 

vezérelve a bürokrácia: szabályokat és követelményeket állít fel, eljárásrendek, kontroll- és 

monitorozási mechanizmusok útján működik; az iskola pusztán „szállítási címet” jelent az 

oktatás által kínált sokféle áru számára. A célokat – „a termékkínálatot” és a „termékminősé-

get” – központi vagy állami szinten határozzák meg, az alkotmányos struktúra függvényében. 

A minőségellenőrzési modellben a rendszer gravitációs központja a központi, illetve a regio-

nális kormányzaton belül vagy ahhoz közel helyezkedik el.

1.2. Az iskolai autonómia

A fent vázolt elméleti keret szerint az egyes modellekben eltér az iskolák autonómiájának 

jellege. Az autonómiafelfogás számos országban összefonódott azzal a tendenciával, hogy 

a hatalmat mind alacsonyabb szintekre ruházzák át. Green (1999, 61.) bemutatja, hogy ez 

a törekvés milyen változatos formákat ölthet. A decentralizáció jelentheti a hatalom átadását 

a régióknak, a központi kormányzat regionális kirendeltségeinek (dekoncentráció), a helyi ha-

tóságoknak, a társadalmi partnereknek és maguknak az intézményeknek. Azt állítja, hogy 

a közös tendencia ellenére egyértelmű különbségek jelentkeznek az egyes országokban 

megvalósuló formák között. Franciaország és japán tekinthető például a leginkább közpon-

tosított berendezkedésűnek, németország és svájc a hatalmat inkább a regionális szintre 

koncentrálja, és míg az északi országokban főként a helyi hatóságokra támaszkodnak, ad-
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dig például Hollandia és nagy-Britannia esetében a hatalom elsősorban az iskolák és a piac 

kezében összpontosul.

Így tehát szükség van a különböző formák és tendenciák megkülönböztetésére. A fő 

kérdés az, hogy ki rendelkezik autonómiával, és ez mire terjed ki. Bullock és thomas (1997) 

az egyes tanuló, a pedagógus és az intézmény autonómiáját különböztetik meg. úgy érvel-

nek, hogy ezek bármelyikének csak úgy növekedhet az autonómiája, ha a másik kettőé csök-

ken. Az autonómia relativitása abból is kitűnik, ha áttekintjük, mely területeken biztosítható 

nagyobb függetlenség az iskoláknak. sharpe (1994) felvázolja az önmenedzselés skáláját, 

amely a teljes külső irányítástól a teljes önirányításig ível, majd az ausztrál iskolák húszéves 

periódusát vizsgálva úgy találja, hogy azok e skála négy részterületén mozogtak. e szub-

tartományokat a bemeneti változók (például finanszírozás, pedagógusállomány, diákok), 

a struktúra változói (például az ellátás formáiról hozott döntések), a folyamatváltozók (például 

a tanterv kialakítása) és a környezeti változók (beszámolás és marketing) határozták meg. 

következtetése szerint a kormányzati irányítás erősödése bizonyos területeken módosította, 

sőt olykor megszüntette a más területeken fokozódó önirányítás hatását.

Bullock és thomas tizenegy igen különböző országban − köztük kínában, lengyel-

országban, Ugandában és az UsA-ban − négy dimenzió mentén vizsgálta a decentralizációt: 

a tanterv és az értékelés, az emberi és fizikai erőforrások, a finanszírozás és az elérhetőség 

(diákok felvétele) terén. úgy találták, hogy egyaránt tapasztalható az autonómia növekedése, 

illetve csökkenése, valamint arra következtettek, hogy a decentralizáció autonómiára kifejtett 

hatása bizonytalan és problematikus. néhány országban, így Angliában és új-zélandon az 

egyidejű centralizáció-decentralizáció paradoxonjával találkoztak. A tanterv és bizonyos mér-

tékben a támogatási struktúra centralizálódott, és a kormányzat jelentősebb befolyást szer-

zett az oktatási prioritások meghatározásában, míg az iskolák nagyobb szabadságot kaptak 

e központi intézkedések bevezetési módjával kapcsolatban. simkins (1997) megkülönbözteti 

egymástól a célok és a keretek kialakítását célzó kritérium hatalmát, valamint a működési ha-

talmat, amely a szolgáltatás megvalósítását szabályozza. karlsen (2000, 531.) szintén ehhez 

hasonló megkülönböztetéssel él a norvégia, Brit-kolumbia és kanada oktatási kormányza-

táról végzett elemzésében: „a decentralizáció olyan dinamika, amelyben a központ feladata 

a kezdeményezés, de helyi kötelezettség annak implementálása és az elszámolás”.

A „decentralizált centralizmus” paradoxonával együtt is komoly autonómiához jutottak 

az angol iskolák az utóbbi években. A folyamat jelentősen megnövelte az igazgatók szerepét, 

különösen a források tekintetében. A teljesítmény fokozásával, illetve a tantervi változások 

implementálásával kapcsolatos külső nyomás növelte a feladatokat és a munka intenzitá-

sát; az igazgatói feladatokat ma az intézményvezetők általában egy, az igazgatóhelyettest 

is magában foglaló, tekintélyes munkatársakból álló csoport segítségével végzik (Levacic, 

1998; Wallace and Hall, 1994). A többi pedagógus autonómiája viszont jelentősen csökkent 

a nemzeti tanterv bevezetésével, és azáltal, hogy az iskolák forrásai jelentős szerepet ját-
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szanak abban, hogy az egyes tanárok milyen fizetési kategóriába kerülhetnek (Bullock and 

Thomas, 1997).

nagyon kevés bizonyíték van arra, hogy az iskolák hatáskörének növelése bármilyen 

hatással lenne a diákok tanulmányi eredményeire. ennek oka részben az érintett folyamatok 

összetettsége, valamint az, hogy nagyon nehéz mérni ezt a hatást. Az iskolák tervezési ké-

pességének számottevő javulását és a belső folyamatok fejlődését azonban közvetlen bizo-

nyítékok támasztják alá (Levacic, 1998). Az is többé-kevésbé paradox hatást eredményez, 

hogy a korlátozott „piac” kontextusában bizonyos területeken nőtt az iskolák autonómiája, 

miközben másutt fokozódott a központi ellenőrzés. Az iskolák általában nem törekednek 

a specializációra, és nem valamilyen sajátos rétegigény kielégítésére koncentrálnak, hanem 

a szülők és a diákok szélesebb csoportját igyekeznek megszólítani. nem is rendelkeznek 

a sokféleség előmozdításához szükséges strukturális feltételekkel, mivel főként a domináns 

magas státusú iskola modelljét igyekeznek követni (Woods és szerzőtársai, 1998). A tanul-

mány megírásának idején a brit kormányzat olyan intézkedéseket próbál bevezetni, amelyek 

ösztönzik a sokféleséget (Department for Education and Empoyment, 2001). Az autonómia 

növelésének sikere nagyban függ a támogató rendszerek hatékonyságától, beleértve a fej-

lesztési lehetőségeket is.

egy 14 ország iskolarendszerére kiterjedő oeCd-tanulmány (OECD, 1995a) a döntés-

hozatal három módját különböztette meg: teljes autonómia; a döntések egy azonos szin-

ten működő hatósággal egyeztetve jönnek létre; a döntések másik, jellemzően felső szinten 

megszabott irányelvek keretei között születnek. A 4.1.-es táblázat ezt az egyszerű felosztást 

adaptálja a kormányzati modellekre. A versenypiaci modellben az iskolák autonómiája alap-

vető, bár a teljes autonómia gyakorlatilag elképzelhetetlen, mivel mindig fennállnak kénysze-

rek és jogi kötelezettségek (még egy ultramodern, független iskolában is, lásd sharpe, 1994). 

A megerősített iskolamodell alapvető célja az, hogy az iskolák függetlenségét a lehető legtel-

jesebb mértékig megvalósítsák egy átfogó rendszeren belül, így az autonómia e formájának 

megnevezésére az „átruházott” kifejezést használjuk. A helyi hatóságok megerősítésének 

modelljében az iskola a helyi intézmények tagjaként szerepel, ezért az 1995-ös oeCd-tipo-

lógiából a „konzultatív” fordulatot emeltük át. A minőségellenőrzési modellben sokkal hang-

súlyosabb a központi vagy állami szinten működő hatóság, ezért az autonómia e formájára 

az „irányított” kifejezés illik.

Az UsA-ban tapasztalható iskolaszintre delegált döntéshozás kapcsán Wohlstetter 

és sebring (2000, 174.) azt állítja, hogy „ennek alapvető előfeltétele, hogy az iskola az auto-

nómia megnövekedéséért cserébe vállalja az elszámoltatás erősödését”. következő témánk 

az elszámoltathatóság.
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1.3. elszámoltathatóság

Az elszámoltathatóság fogalma vitatott és összetett, egyes szerzők a politika motorjaként de-

finiálták (Cotter, 2000). kiemelt fontosságú a szerződésen alapuló és a reszponzív elszámol-

tathatóság megkülönböztetése (Halstead, 1994). A szerződésen alapuló elszámoltathatóság 

alatt azt értjük, amikor a tanárok egy adott célcsoport elvárásaihoz mérik a standardokat, az 

eredményeket és a teljesítményt figyelembe véve. Alapjául az adott csoporttal kötött explicit 

vagy implicit szerződés szolgál, és jellemzően mérésvezérelt; a mérés alapjául szolgáló – kép-

zési, anyagi vagy egyéb – tényezőket pedig az adott csoport választja ki saját preferenciái és 

igényei alapján. A reszponzív elszámoltathatóság keretében a pedagógusok a releváns felek 

érdekeinek és igényeink figyelembevételével hoznak döntést. ez inkább a folyamatra és nem 

az eredményre koncentrál, valamint ösztönzi a részvételt és a párbeszédet, elősegítve, hogy 

a döntések összhangba kerüljenek az igények és preferenciák minél szélesebb körével.

Az ilyen típusú megkülönböztetéseket nem ajánlatos túl mereven alkalmazni, de hasz-

nosak, mert jól jelzik az elszámoltatás eltérő hangsúlyait. ez alapján a versenypiaci modellben 

az iskolák gondoskodó eljárásai megfelelnek a piaci szolgáltatásoknak, ezért az elszámol-

tathatóság elsődleges formája a szerződéses. A reszponzivitás dimenziója fontos az iskolák 

megerősítésének modelljében, amelynek fókuszában az iskola mint a részvételen alapuló 

intézmény áll. A helyi hatóságok megerősítésének modelljében a szélesebb helyi közösség 

játszik domináns szerepet, úgyhogy az érdekeltekkel szembeni elszámoltathatóság még 

az előző esetnél is fontosabb. Végezetül, a minőség-ellenőrzési modellben a szerződésen 

alapuló forma a meghatározó, és a kereteket inkább a kormányzat vagy annak hatóságai 

szabják meg, nem pedig a szülők vagy a „fogyasztók”, mint a piaci modell esetében. A minő-

ség-ellenőrzési modellben az elszámolás a kormányzati szint irányában zajlik, ami az infor-

máció közzétételének egy viszonylag nyílt módja. Általában előre meghatározott indikátorok, 

konkrét számok szerint történik az elszámoltatás: ez gyakran arra ösztönzi a bürokráciát, 

hogy teszteket végeztessen, hogy számokat mutathasson fel (Cotter, 2000, 4., 12.).

mindegyik modellhez más-más elszámoltatási mód tartozik. A piaci modell esetében 

fogyasztói szemlélettel találkozunk, amelyben a hatalom alapvetően a fogyasztóknak meg-

felelő szülők és gondviselők kezében van, ők azok, akik döntenek arról, hogy a gyermeket 

az adott iskolába beíratják, illetve ott tartják-e. Az iskolák megerősítése esetében a helyzet 

összetettebb. számos megfogalmazás (Halstead, 1994; Kogan, 1986) a szakmai elszámol-

tathatóságra utal, de az iskolák megerősítésének modelljében a szakembereknek gyakran 

meg kell osztaniuk jogköreiket az iskolaszékekkel, amelynek tagjai a szülők és a helyi közös-

ség képviselői is. ezeket gyakran vélik viszonylag gyenge, tisztázatlan szerepű testületeknek, 

amelyek témáit a szakemberek szabják meg, közülük is leginkább az igazgató és a rangidős 

tanárok (Levacic, 1995). mindazonáltal ez a modell nagyban segíti a nem pedagógus érde-

keltek részvételét, különösen azokban a felsőbb iskolákban vagy főiskolákon, ahol a foglal-
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koztatási érdekeket az irányító testületben is képviselik. éppen ezért az elszámoltathatóság 

módját ebben a modellben „duálisnak” nevezhetjük.

A helyi hatóságok megerősítésének modelljében az elszámoltatás módját „közösségi 

fórumként” jellemezhetjük, utalva arra, hogy az iskola felett döntő hatóság helyi szinten ta-

lálható, habár a „helyi szint” méretét és társadalmi-földrajzi jellegét tekintve számos formát 

ölthet, ahogy kollegiális, illetve utasításos módon is működhet. ez az eset magában hordoz-

za annak lehetőségét, hogy kiterjedt hálózatok és partneri együttműködések jöjjenek létre, 

amelyek hajlamosak az elaprózódásra, az egyes intézmények elszámoltathatósága pedig 

korlátozott (Rhodes, 1999). A minőség-ellenőrzési modell elszámoltatási módja hierarchikus, 

az elszámoltatást pedig az a szervezet végzi, amely a minőség meghatározásának és ellen-

őrzésének hatalmát birtokolja, és amely általában nemzeti vagy állami szinten működik.

Az elszámoltathatósággal kapcsolatban végezetül az egyes modellekhez kapcsoló-

dó mérések célját kell megvizsgálnunk. Habár a teljesítménymérés nagyobb jelentőséggel 

bír az elszámoltathatóság szerződésen alapuló modelljeiben, mint a reszponzív variációk 

körében, azon új tendencia, hogy társadalmi célokat tűznek ki, ösztönzik a teljesítmény-me-

nedzsmentet és „ellenőrző társadalomról” beszélnek, sok országban fontos változásokat 

hozott a közszolgáltatások működésében. A mérések elsődleges célja modellenként változik. 

A piaci modellben a fő cél a fogyasztók tájékozott választásának biztosítása. Az iskolák meg-

erősítése esetében a teljesítménymérés és -elemzés elsősorban a menedzsment számára 

fontos információkat szállít, amelyek alapján az biztosítani tudja a szervezet fejlődését. A helyi 

hatóságok megerősítésének modelljében a kiemelt cél az, hogy a mérés révén összeha-

sonlíthatóvá váljanak a szervezet alegységeinek teljesítményei, előmozdítva a helyi rendszer 

fejlődését. A minőség-ellenőrzési modellben pedig a legfontosabb cél a rendszer egésznek 

megfigyelése, ellenőrzése és fejlesztése.

1.4. A középszintű hatóságok és funkciók

A középszintű hatóság fő funkciói és szerepei – már ahol ez a szint létezik – jelentős mér-

tékben eltérnek egymástól a négy kormányzati modellben. A tiszta versenypiaci modellben 

minimális funkciói vannak, talán csak annyi, hogy gondoskodik a szülők tájékoztatásáról 

és támogatja a sajátos nevelési igényű tanulókat. Az iskolák megerősítésének modelljében 

a középszintű hatóság elsősorban támogató-tanácsadó szerepet tölt be. A helyi hatóság 

megerősítésének modelljében sok függ attól, hogy e hatóság földrajzi hatásköre mennyi-

ben illeszkedik a modell alapjául szolgáló „helyi iskolarendszer” koncepcióhoz. Vannak olyan 

rendszerek, ahol ez jól működik, míg másokban olyan klasztermegállapodásokat hoztak lét-

re, amelyek kisebb területeket fognak át, mint amelyet a megfelelő középszintű hatóságok 

fednek le (például az angliai education Action zone-ok, dfee 1999). A középszintű hatóságok 
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bizonyos országokban – például a svéd helyhatóságok és számos iskolakerület az UsA-ban 

– méretüket tekintve jobban közelítenek a „helyi közösségi kormányzás” modelljéhez, mint 

másutt. Az egyszerűség kedvéért ezt az összefüggést a 4.1.-es táblázatban nem ábrázol-

tuk, így a helyi hatóságok megerősítésének modelljében a középszintű hatóság legfontosabb 

funkcióját a stratégiai koordinációban határoztuk meg. ezzel szemben a minőség-ellenőrzési 

modellben a hatóság inkább egyfajta termelési ellenőrként tevékenykedik, amely a központi 

ellenőrző szervezet megbízásából látja el feladatát. Valójában a sok nemzetet jellemző eklek-

tikus szabályozás jelentős feszültségek és dilemmák forrása, nem utolsósorban az iskolák 

és vezetőik számára.

1.5. Iskolavezetés

A kormányzati modellek az iskolavezetés számára is eltérő szerepeket határoznak meg. 

A versenypiaci modellben az iskolavezetőktől azt várják, hogy a fogyasztók (pontosab-

ban a szülők és gondviselők) által elvárt oktatást biztosítsák. Így „a menedzser elsődle-

ges feladatául tűzik ki, hogy azonosítsa és ösztönözze a szülők azon oktatásforma iránti 

igényeit, amelyet a szervezet hatékonyabban képes előállítani” (McGinn and Welsh, 1999, 

47.). ez a modell elsősorban vállalkozói vezetési stílust igényel. Az iskolák megerősítésének 

modelljében az iskola vezetőjének munkája során össze kell fognia a különböző oktatási, 

menedzsment és finanszírozási szálakat, a szakembereket pedig egyúttal fokozottabb telje-

sítményre kell ösztönöznie, és lehetőség szerint inspirálnia. A kutatások azt mutatják, hogy 

a nagyobb hatáskörrel felruházott iskolai menedzsmentben mind az ügyvezető igazgatói, 

mind pedig a szakmai vezető szerep jelentősége megnő (Levacic, 1998). emellett egy kül-

ső szempontot sem szabad figyelmen kívül hagyni: „habár a vezetők nagyobb autonómiát 

kaptak, a velük szemben fellépő igények is egyre sokrétűbbek, és egyre több irányból ér-

keznek, ráadásul ezek az elvárások gyakran összeütközésbe kerülnek egymással. Főhet az 

igazgatók feje” (Hernes, 2000, 2.). ez alapján egyaránt szükséges az irányító és koordináló 

stílus alkalmazása.

A helyi hatóságok megerősítésének modelljében kulcskövetelmény, hogy az iskola-

vezetők hatékony hálózatépítőkké váljanak, egyrészt azért, hogy megfelelően képviseljék az 

iskola érdekeit a helyi rendszeren belül, másrészt, hogy hatékonyan működhessenek együtt 

a rendszer többi tagjával egyfajta partneri viszony keretében. A minőség-ellenőrzési modell-

ben az iskolavezető szerepe leginkább egy termelési menedzseréhez hasonlít, aki úgy szer-

vezi az iskolai tevékenységeket, valamint az alkalmazottak munkáját, hogy azok a kívánatos 

minőségű termékeket és eredményeket produkálják.

ez az elemzés elkerülhetetlenül egyszerűsít. A valóságban az iskolavezetők a saját 

szerepüket különbözőképpen fogják fel és valósítják meg annak függvényében, hogy milyen 
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a személyiségük, illetve az iskolát jellemző szervezeti kultúra mennyire fejlett stb. Az elemzés 

mindazonáltal azt mutatja, hogy a kormányzati mód jelentős befolyással bír az iskola veze-

tésére, ezt mégis gyakran figyelmen kívül hagyják. sokszor alkotnak általánosító véleményt 

a hatékony iskolavezetés jellemzőiről, anélkül, hogy figyelembe vennék azokat a sajátos és 

eltérő kormányzati kereteket, amelyek között az megvalósul. Cotter például úgy véli, hogy „az 

az újabb igény, hogy az igazgatók igyekezzenek aktív szerepet vállalni az oktatás átalakítá-

sában, nem könnyen egyeztethető össze az elszámoltathatóság szűk formáival” (2000, 8.). 

A szerző úgy érvel, hogy azok az irányítási módok, amelyekben az igazgatóktól azt várják, 

hogy reflektálatlanul fogadják el az iskola működését érintő szabályokat, inkább a tranzak-

ciós vezetési módokkal vannak összhangban, amilyen stílusban például a piaci modell ese-

tében ismertetett analógia termelési menedzsere dolgozik.

A gyakorlatban azonban az élet még ennél is bonyolultabb, és az iskolavezetők nem 

egy, hanem több kormányzati modellel állnak szemben. elterjedt a versenypiaci modell, illetve 

az iskolák megerősítése és a minőség-ellenőrzési modellekből származó jellemzők kombiná-

ciója. leithwood (2001, 228.) felveti, hogy e „politikai eklekticizmus” fényében „megbocsát-

ható az iskolavezetőknek, ha úgy érzik, hogy egyszerre több irányból rángatják őket. mert 

ez tényleg így is van.” ez ugyanolyan feszültségeket és dilemmákat kelt az iskolavezetőkben, 

mint amikor az iskolában „az igazgatónak egyaránt kell a stáb tagjának és sztárnak is lennie” 

(Wildy and Louden, 2000, 180.), a szélesebb rendszeren belül pedig egyszerre várnak tőlük 

együttműködést és versengést. emellett az iskolavezetőknek a feszültségeket és zavaros 

helyzeteket sikerrel kell menedzselniük. Az egyik legfontosabb gyakorlati tennivalójuk, hogy 

az alkalmazottakat mentesítsék az iskola céljaival ellentétes külső nyomásoktól, anélkül, hogy 

elszigetelnék őket a fejlődést segítő legitim hatásoktól. A mai iskolavezetők egyik jelentős fel-

adata, hogy ezeket a kihívásokat felismerjék.

A kormányzati struktúrák jelentős különbségeket mutatnak a különféle nemzetek kon-

textusában. sok országban a reformaktivitás magas szintjének eredményeként erősen vál-

tozékonyak. A gyakorló vezetőknek alaposan elemezniük kell a saját rendszerüket, és az 

elemzésre alapozva kell létrehozniuk a maguk stratégiáját a külső hatások és viszonyok me-

nedzselésére. A tanulmányunk ehhez a kihívást jelentő feladathoz kíván segítséget nyújtani.
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2. Az IsKoláK szervezetI tAnulásárA Irányuló vezetés 

és A DIáKoK jAvuló ereDMényeI (bIll MulforD)3

2.1. Az oktatási reformnak bizonyítékokra kell támaszkodnia 
– a leadership, organisational learning and student 

outcomes (lolso) eredményeinek jelentősége

Az oktatási reformok − függetlenül attól, hogy mennyire megalapozottak, milyen összege-

ket költenek rájuk, illetve ellenőrzésük mennyire szigorú − gyakran elbuknak az iskolán belüli 

kulturális ellenállás miatt, amelyet a diákok (például Rudduck and Flutter, 2000), a tanárok 

(Berends, 2000), a középvezetők (Busher and Harris, 2000) vagy az igazgatók (Leithwood 

and Duke, 1999) egyaránt gerjeszthetnek. olykor ez a fajta ellenállás szükséges ahhoz, hogy 

az iskola ne zuhanjon az új mozgalmakkal házaló ügynökök karjaiba, akik a legújabb „gyors-

javítást” dicsőítik. nem szabad azonban elfelejteni, hogy az ellenállás a nagy potenciállal bíró 

reformokat is érintheti.

Hogyan különböztethetik meg az iskolák és az oktatási rendszerek a hosszú távú 

javulást ígérő valódi ötleteket a felszínes, rövidlejáratú változtatásoktól? Az iskolák fejleszté-

séhez jelentős mennyiségű kutatási eredményre van szükség, és ez a tény az utóbbi évek 

politikájában, illetve gyakorlatában is mind nagyobb hangsúlyt kap. A kutatások értéke alap-

vetően az általuk szolgáltatott bizonyítékok hitelességén múlik, hogy ne essünk − régi számí-

tástechnikai zsargonnal élve − a „szemét be, szemét ki” hibájába. ez a tanulmány az iskolare-

form szempontjából releváns, megalapozott eredményeket mutat be minőségi bizonyítékok 

alapján – az ausztrál leadership for organisational learning and student outcomes (lolso) 

kutatási projekt tükrében. minőségét integritása és előrejelzéseinek pontossága, valamint 

világosan meghatározott változói biztosítják. képes olyan összetett összefüggések feltárá-

sára, amelyek sok korábbi kutatásnál pontosabban ragadják meg azt a valóságot, amely az 

iskolák belső világát jellemzi. Az információkat nem az igazgatóktól gyűjtötték, akik hajlamo-

sabbak a reformok hatékonyságának túlbecslésére (Mulford és szerzőtársai, 2001), mint az 

osztályokban tanító tanárok vagy azok, akik nem vettek részt a reformok tervezésében vagy 

implementálásában.4 előrejelzéseinek érvényességét abból nyerte, hogy képes a vezetést 

összekapcsolni a szervezeti tanulással és szokatlan módon a diákok eredményeivel is.

A lolso adatbázisa különösen hatékony, mivel egyedülálló kombinációként jellemez-

hető: 1. nagy, középiskolákat tartalmazó minta; 2. hosszmetszeti jelleg; 3. világosan meghatá-

rozott változók; 4. magában foglalja a szervezeti tanulás koncepcióját; 5. felhasználja a diákok 

és a tanárok véleményét; 6. számos változót tartalmaz, amelyek lefedik a vezetési folyamato-

kat, a szervezeti tanulást és a diákok eredményeit csakúgy, mint a szocio-ökonómiai státust, 

az otthoni tanulási környezetet és az iskola méretét; végül 7. összhangban van az oeCd 

3   A tanulmány megírásában segítséget nyújtott Halia Silins, a School of Education, Flinders University of South Australia docense.
4   A kutatást az Ausztrál Kutatási Tanács (Australian Research Counsil) végezte.
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(2001c) friss PisA-programjának (Programme for international student Assessment – nem-

zetközi tanulói teljesítménymérés program) azon vonásával, hogy a diákok teljesítményét az el-

méleti tudásnál szélesebb spektrumban méri. A lolso kutatási terve négy adatgyűjtési fázist 

és egy négy éven át tartó elemzést kombinál, biztosítva, hogy az elmélet fejlődésének ciklusai 

és azok tesztelése ismétlődjenek, emellett a felhasznált bizonyítékok is többfélék.5 A 4.1.-es 

ábrán láthatjuk, hogy a lolso-kutatás empirikus adatai milyen főbb viszonyokat tártak fel.

Forrás: a szerző.

5   Első fázis: 3500 tizedikes diák, illetve 2500 tanár és igazgató bevonásával folytatott vizsgálat, amely Dél-Ausztrália középfokú oktatási 
intézményeinek felét fedte le, illetve Tasmania minden ilyen iskoláját. Második fázis: a kutatási adatok gazdagítása érdekében négy 
iskolából a jó gyakorlatok keresztmetszeti és longitudinális esettanulmányait gyűjtötték össze. Harmadik fázis: a tizenkettedik évfolyamos 
diákokat, valamint tanáraikat és igazgatóikat vizsgálták második alkalommal. Negyedik fázis: kvalitatív és kvantitatív adatok alapján az 
iskolavezetők számára a szakmai fejlődést szolgáló beavatkozási módokat fejlesztettek. A LOLSO kutatási projekt teljesebb bemutatása 
megtalálható: Silins and Mulford, 2002; Silins és munkatársai, 2000.
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2.2. vezetés, szervezeti tanulás és a diákok eredményei – az összefüggések

A lolso-kutatás azt mutatja, hogy a középiskolákban a hatékony irányítás az igazgatói po-

zícióhoz kapcsolódik, ugyanakkor megosztottságról is beszélhetünk, hiszen a vezetésben az 

adminisztratív csoport és a tanárok egyaránt tevékeny részt vállalnak. Ugyanakkor mindkét 

irányítási mód csak közvetetten függ össze a diákok eredményeivel. A szervezeti tanulás 

(vagy a kollektív tanári eredményesség) az a fontos közvetítő változó, amely egyrészről a ve-

zetők és a tanári munka, másrészről pedig a diákok eredményei közötti összefüggést meg-

határozza. Összefoglalva, a vezetés befolyásolja a szervezeti tanulást, ami visszahat az iskola 

működésének központi mozzanataira – a tanításra és a tanulásra. Hatással van arra, hogy 

a diákok hogyan fogadják a tanárok tanulásszervezési és tanítási eljárásait, illetve a diákok-

kal folytatott pedagógiai párbeszédet és elvárásokat. Ha a diákok pozitívan értékelik a tanári 

munkát, az közvetlen hatást gyakorol arra, hogy mennyire aktívak az iskolai feladatokban, 

hogyan ítélik meg egyéni képességeiket, és az iskolához való kötődésük is erősödik. A diá-

kok részvétele közvetlenül, míg kötődésük közvetetten (a tizedik évfolyamtól a tizenkettedikig 

csökkenő módon) összefügg tanulmányi eredményükkel, ahogy azt a felsőoktatási felvételi 

pontszámokra vonatkozó, öt tárgyat egyesítő pontszámra kiterjedő vizsgálat kimutatta.

Az lolso-kutatás egyértelműen megállapította, hogy a szervezeti tanulás és a diá-

kok széleskörű eredményessége szempontjából a legjobb vezetési formát egyrészt egy olyan 

igazgató jelentheti, aki képes az átalakítás levezénylésére, másrészt pedig olyan irányító cso-

port és tanárok jelenléte, akik aktívan részt vállalnak az iskola fő feladataiból (vagyis ahol 

a megosztott vezetési forma érvényesül). különösen fontos, hogy az alkalmazottak aktívan 

és közösen vegyenek részt az iskola munkájában, és érezzék, hogy erőfeszítéseiket meg-

becsülik.

A kutatás szerint az átalakító iskolaigazgató a következő dogokra fókuszál:

– Egyéni támogatás – morális támogatást biztosít, elismeréssel adózik az egyének 

munkája iránt, és számon tartja véleményüket.

– Kultúra – elősegíti a gondoskodás és a bizalom légkörének kialakulását az alkalma-

zottak körében; a diákokkal való párbeszédben tiszteletteljes hangvételt alkalmaz, 

és készséget mutat a változásra.

– Struktúra – az iskolában olyan struktúrát alakít ki, amely előmozdítja a részvételen 

alapuló döntéshozatalt, támogatja a hatáskörök leosztását és a megosztott veze-

tést, lépéseket tesz a tanárok döntéshozatali autonómiájának fokozására.

– Vízió és célok – azon dolgozik, hogy teljes konszenzus alakuljon ki az iskola fő céljait 

illetően, ezt kommunikálja a diákok és a munkavállalók felé annak érdekében, hogy 

kialakítsa az átfogó cél erőteljes érzését.

– Teljesítményelvárás – a diákoktól és a tanároktól nagy hatékonyságot és innovativi-

tást vár.
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– Intellektuális ösztönzés – arra biztatja a dolgozókat, hogy figyeljenek rá, mit és ho-

gyan kívánnak elérni a diákjaikkal; lehetőségeket biztosít számukra, hogy tanulja-

nak egymástól, illetve maga is példát mutat a folyamatos tanulásra.

A szervezeti tanulás számos tényezőt foglal magába a bizalommal teli, együttműködő lég-

körtől a közösen elfogadott és folyamatosan ellenőrzött küldetésen át azokig a kockázatokig, 

amelyeket a folyamatban lévő kezdeményezésekkel és releváns szakmai fejlődéssel össze-

függésében kell felvállalni. minél magasabbra sorolják be a tanárok saját iskolájukat a szer-

vezeti tanulás dimenzióinak skáláján, a diákok annál pozitívabb tanári munkát érzékelnek az 

osztálytermekben, ami az iskolai teljesítményükben is nyomon követhető.

Az is kiderült, hogy az igazgató vagy a tanárok neme, kora és a tanítással töltött évek 

száma nem függ össze azzal, hogy milyen mértékben képesek előmozdítani a vezetést vagy 

a szervezeti tanulást. Az iskolák befogadóképessége azonban számít: a nagy, 900 főnél több 

tanulót számláló nagyvárosi iskolák korántsem biztosítanak kiemelkedő feltételeket a válto-

zásra és a vezetői feladatok megosztására; nehezebb bevonni a diákokat is. Az iskola nagy-

sága azonban pozitívan hat a tanulók énképére, illetve hogy miként tekintenek saját tanulmá-

nyaikra. eredményeik nyomatékot adnak a kisebb iskolák előnyeit bemutató kutatásoknak 

(Lee and Loeb, 2000). ezt a problémát az UsA néhány területén felismerték, és a nagy isko-

lák kisebb egységekre tagolódnak annak érdekében, hogy biztosítani tudják azt a támogató 

hálót, amely a diákok és a tanárok számára is fontos az iskola ügyeiben való részvételhez és 

a jobb tanulmányi eredményekhez (Hodges, 2000).

Az iskolák szocioökonómiai státusa szintén fontos körülmény: előre várt, pozitív ösz-

szefüggést mutat a diákok tanulmányi eredményével, megtartásával és tanulmányi önképé-

vel. érdekes azonban, hogy a szocioökonómiai státusza státus negatív összefüggésben van 

a tanári munka tanulói megítélésével. Ugyanakkor a diákok otthoni tanulási környezete szo-

rosabban függ össze a diákok tanulmányi önképével, mint a szocioökonómiai státusza státus 

(például rendelkezésre áll-e otthon a tanuláshoz szükséges tér és támogatás, beszélgetnek-e 

otthon a tanulókkal, segítik-e iskolai munkájukat, megbeszélik-e a világ eseményeit). Az ott-

honi körülmények erős pozitív összefüggést mutatnak a diákok iskolai munkában való rész-

vételével és azzal is, ahogyan a tanári munkát értékelik.

Az eredmények szerint az átalakító igazgató és a megosztott vezetés hatására is kö-

zösségi fókusz alakul ki az iskolában – a tanárok az iskolai tevékenységet a helyi közösség-

gel való produktív viszonyként fogják fel, az intézményvezetők pedig érzékenyen reagálnak 

és aktívan együttműködnek a közösséggel. mindazonáltal a közösség iránti elkötelezettség 

semmilyen kapcsolatot nem mutatott a szervezeti tanulással és a diákok teljesítményének 

javulásával. ezt néhányan problematikusnak találhatják: az eredményeink tükrében ugyan-

is, ha a környezettel való együttműködés, a közösség iránti érzékenység, illetve az otthoni 

tanulási környezet javítása között kell választanunk, nem hanyagolhatjuk el a tényt, hogy az 
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utóbbi közvetlenebb és azonnali hatást gyakorol a diákok eredményeire. Végezetül érdemes 

rámutatni arra az ellentmondásosnak tűnő eredményre, hogy a diákok tanulmányi önképe 

nem függ tanulmányi eredményüktől.

2.3. értelmezés

A lolso eredményei egybevágnak a sikeres iskolai reform fő mozzanatait meghatározó 

újabb kutatással (Silins and Mulford, 2002). A siker ott valószínűbb, ahol az emberek inkább 

cselekszenek ahelyett, hogy beidegződések alapján reagálnának: felhatalmazással bírnak, 

átlátható és támogató struktúra révén részt kapnak a döntési folyamatban, megbíznak ben-

nük és tisztelik őket. A szakmai közösségnek rendelkeznie kell bizonyos közös normákkal: 

meg kell becsülnie a sokféleséget, minden diák esetén folyamatosan javítania kell a tanulás 

eredményességét, valamint ki kell törnie a szakmai elszigeteltség magányából együttműkö-

dés és reflexív párbeszéd révén. A tantestületnek egyértelmű tanulási képességgel kell ren-

delkeznie, amelynek egy jó továbbképzési programban is tükröződnie kell.

Az UsA-ban mind Goddard és munkatársai (2000), mind pedig Heck (2000) szoros 

kapcsolatot találtak az iskolai környezet és a diákok tanulási képességeinek fejlettsége kö-

zött. Goddard a kollektív tanári eredményességről mutatta ki, hogy a diákok eredményeinek 

hatékony előrejelzője, és hatása jelentősebb, mint a demográfiai kontroll bármely tényezőjéé 

(beleértve a társadalmi-gazdasági státust is). Heck a vártnál jelentősebb fejlődést tapasztalt 

a diákok tanulmányi eredményeiben ott, ahol az igazgató vezetői stílusát támogatónak írták 

le: olyan tevékenységnek, amely a tanítás minőségére és az iskola fejlődésére irányul; vala-

mint azokban az intézményekben is, ahol az iskola légkörét pozitívnak értékelték. Az egyesült 

királyságban egy tizenegy iskolában elvégzett követéses esettanulmány fejlődést mutatott ki 

azoknál az elmaradott környékeken működő iskoláknál, amelyek öt évvel korábban megha-

tározták a fejlődést ösztönző tényezőket, mint a megosztott vezetés, a diákok részvétele és 

kötődése, valamint a szervezeti tanulás (Maden, 2001). jelentésükben riley és louis (2000) 

a vezetést organikus tevékenységként mutatják be, amely támogatja az értékek mentén ki-

alakuló kapcsolatok létrejöttét, és nem a szervezetben betöltött pozíciót tartja a fő szerve-

ző erőnek. A megosztott vezetés számára meghatározó a diákok és a tanárok véleménye.

eredményeink cáfolják a ”nagy embert” középpontba állító vezetéselméletet, aki kez-

detben elérhet ugyan sikereket, ám végül − függésen alapuló kapcsolatai miatt − középsze-

rűségre, ha nem éppen bukásra kárhoztatott. ez az elgondolás távol áll attól, amilyen kép az 

lolso-kutatás alapján rajzolódik elénk, és amely támogatáson, bizalmon, részvételen és az 

egész tantestület konszenzusán alapul.

A lolso és néhány más kortárskutatás arra figyelmeztet, hogy sokkal kisebb hang-

súlyt kellene helyeznünk a szervezeti és menedzseri stratégiákra vagy az ügyvezető jellegű 
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személyi vezetésre, mint azt gyakran tanácsolják. ezek ugyanis nagyon gyenge szálakkal 

kötődnek akár a szervezeti tanuláshoz, akár a diákok teljesítményéhez. sok menedzse-

ri megközelítést az a kísértés fenyeget, hogy „inkább arra koncentrál, hogy jól végezze el 

a feladatot, és nem arra, hogy a fontos feladatokat végezze el”. sizer (1984) „horatiusi komp-

romisszumnak” nevezi ezt a rendezett célszerűség látszatát keltő munkálkodást. A sikeres is-

kolai reform azonban nem meglévő eljárások követésén, hanem az eredeti fejlődésen, vagyis 

a tanuláson alapul. ez egy másik fontos alapelvet vet fel: a változáshoz elengedhetetlen a sta-

bilitás. először is meg kell osztani a személyi vezetést, biztosítani kell a kollektív tanári ered-

ményességet és az együttműködő légkört. ennek sikere hozzájárul ahhoz, hogy az oktatási 

célok kerüljenek a munka fókuszába, valamint, hogy az iskola közös és állandóan ellenőrzött 

küldetéssel rendelkezzék. Ha ez is biztosított, és az intézményi tevékenység egyértelműen 

magabiztosságot tükröz, a vezetők és az iskola immár kifejezetten a tanulásra és a változásra 

koncentrálhat, hálózati együttműködést folytatva más intézményekkel.

A lolso-projekt egy másik fontos következtetése az, hogy kiemelt jelentőséget 

tulajdoníthatunk a körülményeknek mind a személyi vezetés, mind pedig az iskolai reform 

szempontjából. A társadalmi-gazdasági háttér, az otthoni tanulási környezet és az intézményi 

befogadóképesség egyértelmű kölcsönhatásban van a személyi vezetéssel, az iskola műkö-

désével és a diákok eredményeivel. ez a következtetés azt sejteti, hogy változtatnunk kell azon 

a felfogáson, miszerint a személyi vezetés számára egyetlen helyes út létezik. egy, a nehéz 

környezetben működő iskolák személyi vezetésével foglalkozó újabb kutatás rámutat, hogy 

az ilyen iskolákban akkor lehet hatékony a vezetés, ha szorosan ragaszkodik az értékekhez 

és a célokhoz, de laza abban az értelemben, hogy másokat is bevon a vezetés tevékeny-

ségeibe: összekapcsolja a világos irányítást az érdekeltek széleskörű bevonásával (Harris 

and Chapman, 2001). ezen iskoláknak kezdeményezőbb személyi vezetésre van szükségük, 

mint a fejlettebb, tanulmányi téren sikeresebb intézményeknek, ahol a menedzseri szemléletű 

személyi vezetés is sikeres lehet. A kezdeményezőkészségben rejlő hajtóerő csak addig mű-

ködik, amíg a vizionárius vezető nem vonja el a tanárok figyelmét a tanítástól és a tanulástól.

3. MeneDzsMent és szeMélyI vezetés A 21. százADbAn –  

Az InnovácIó új MegHAtározásA (DAle e. sHuttlewortH)6

A „What Works” oeCd-tanulmány (OECD, 2001d) kilenc országban elemezte az iskolai me-

nedzsment innovációját. Hogyan zajlik, és milyen eszközökkel támogatják az innovációt 

a posztindusztriális korban? A tanulmány rávilágít a két reformelgondolás közötti feszültség-

6   Az OECD „New School Management Approaches” projektjének keretében kiadott What Works in Innovation in Education című tanulmány 
vezető szerzője. A vizsgált országok a következők voltak: Flandria (Belgium), Görögország, Magyarország, Japán, Mexikó, Hollandia, 
Svédország, Egyesült Királyság és Egyesül Államok.
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re: egyrészt a fentről lefelé irányuló, ipari kort jellemző tudományos menedzsmentfelfogás, 

másrészt pedig azon felfogás között, amelyben a megújulást alulról kezdeményezik a 21. 

századi tanulási szervezetekben, mégpedig a tudásirányítás (knowledge leadership) révén. 

ez a tanulmány e kutatásból ismertet néhány fontos tendenciát és példát a kormányzással, 

a menedzsmenttel, az értékeléssel és a személyi vezetéssel kapcsolatban. Az említett példák 

természetesen csak illusztrációul szolgálnak.

3.1. tendenciák és esetek

Az oeCd-tanulmányban érintett országok közül Flandriában (Belgium) és Hollandiában nagy 

hagyománnyal bír a decentralizált iskolamenedzsment, mert a helyi politikai vezetés az in-

tézményekre ruházza át a döntési jogot, miközben a nonprofit magánszektor működteti az 

iskolák többségét. A központi kormányzat finanszírozza az oktatást, valamint ellenőrzést gya-

korol a tanterv és a tanítási-nevelési programban szereplő követelmények fölött. ez a „laza/

szoros” rendszer láthatólag hatékony módszer a nemzeti és a helyi elszámoltathatóság meg-

valósítására. A megvalósítás felelősségének helyi szintű delegálása elősegíti, hogy a vallási 

sokféleségből, a bevándorlásból és a lakossági mobilitásból eredő kihívásokra rugalmasan 

reagálhassanak az intézmények. A magyar oktatási rendszer, amelyben magánvállalkozás is 

alapíthat és tarthat fenn iskolát, szintén a decentralizáció és dereguláció példája. A piacve-

zérelt rendszer magában foglalja a magánszektorban zajló szakmai továbbképzést és a mi-

nőségfejlesztést (lásd Comenius 2000 minőségfejlesztés), amelyeknél pályázatok révén ki-

választott magántanácsadók segítik az adott programok implementálását. A közoktatásban 

működő magánvállalkozásokra példaként szolgálhatnak az egyesült Államok „charter” iskolái 

is, valamint az angol közoktatási rendszer felügyeletére szerződéses keretek között alkalma-

zott csoportok.

A legtöbb országban standardizált tesztelési eljárásokkal mérik bizonyos évfolyamo-

kon a diákok eredményeit, a nemzeti (vagy tartományi) szinten megszabott standardokhoz 

viszonyítva. A teszteredményeket gyakran közzéteszik a médiában, de a teszteljárások tar-

talma és módszertana számos esetben vált ki vitákat. Az is kérdéses, hogy a képességek 

felmérése során mennyire veszik figyelembe a kisebbségi nyelvet és kultúrát. Aggodalom-

ra ad okot, ha az ipari korszakban született tudományos menedzsment marad domináns, 

ahelyett, hogy az információs korszak tanulási és alkalmazhatósági jártasságaira vonatkozó 

összehasonlító indikátorokat alkalmaznának. de kételyeket fogalmaztak meg azzal kapcso-

latban is, hogy ezek az eljárások milyen hatással vannak az osztálytermi munkára (például 

ha a tanítás kifejezetten a tesztre készít fel), valamint a tanárok, szülők és diákok moráljára 

és önértékelésére.

Az angol oktatási standardok Hivatala (english office for standards in education 

– oFsted) olyan felügyeleti rendszert implementált, amelyben egy négyéves ciklus alatt 
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minden iskolát felülvizsgál egy külső szakértőkből álló csapat7. A csoport tréningjét egy ké-

zikönyvre, a Manual of Inspectionre alapozzák. minden egyes tárgy tanításának és tanulá-

sának, valamint az iskolamenedzsment működésének minőségét is vizsgálják. A rendszer 

a látogatás után biztosítja a lehetőséget, hogy a hivatalos jelentésben a szülők és a diákok 

benyomásai, valamint eredményei is szerepeljenek. A rendszer publikus abban az értelem-

ben, hogy a felülvizsgálat menetét megszabó kézikönyv mindenki számára hozzáférhető. 

A hivatalos jelentés szintén nyilvános dokumentum, ezt az iskolának valamennyi szülő szá-

mára meg kell küldenie. A külső és fentről lefelé irányuló értékelés mindazonáltal továbbra is 

vitatható, és megkerülhetetlenek a szerződött teamek szükséges kompetenciái, végzettsége 

és tapasztalatai kapcsán felmerülő kérdések.

A holland oktatásban is erős felügyeleti rendszer működik. A Primary education ins-

pectorate (az alapfokú oktatás felügyelősége) minden második évben 2-3 napos intenzív 

ellenőrzéssel vizsgálja meg az iskolai programban foglaltak teljesülését. A görög iskolák ha-

gyományosan minden fentről lefelé irányuló ellenőrzéssel szemben igen erősen ellenállnak; 

hat iskolában kevésbé fenyegető és tolakodó önértékelési próbaprojektet indítottak, amely 

kifejezetten az iskolafejlesztésre koncentrál. koordinációját a Pedagógiai intézet végzi, és 

aktívan bevonja a tanárokat, a diákokat, valamint a szülőket. Az intézet egy kézikönyvet is 

kiadott, amely saját önértékelési módszereik kifejlesztésében segíti az iskolákat. mexikó 

szövetségi kormánya is indított egy innovatív projektet az alapfokú iskolák önértékelésére. 

Az 1997–1998-ban 200 intézmény bevonásával elindított school management in elementa-

ry education research and innovation Project (iskolamenedzsment az alapfokú oktatásban 

kutatási és innovációs projekt) 2000-ben már 20 szövetségi állam mintegy 2000 iskolájának 

részvételével működött.

A különböző struktúrák együttes menedzselése kapcsán a „közösségi oktatás” típu-

sú megközelítés a helyi humán szolgáltatások együttműködését támogatja (például egész-

ségügyi, munkaügyi, gyermekvédelmi, felnőttoktatási, családtámogatási, szabadidős stb. 

szolgáltatások), ami már számos országban, valamint iskolakerületben hatékonyan működik. 

A humán szolgáltatások iránti igények kielégítéséhez elengedhetetlen az iskolák aktív rész-

vétele és a megfelelő vezetés, különösen a társadalmilag-gazdaságilag hátrányos régiókban. 

svédország figyelemre méltóan innovatív a gyermekszolgálatok összevonása terén – a me-

rev határok, melyek egykor a gyermekgondozást, az óvodát, a szabadidőközpontokat és az 

alapfokú iskolákat elválasztották, mára szándékosan elmosódtak. olyan tantervet alakítottak 

ki, amely lehetővé teszi a folyamatos átmenetet az óvodából a kötelező oktatásba. A dolgo-

zó vagy tanuló szülők gyermekei számára már egyéves kortól elérhető az óvodai nevelés, és 

a gyermekek gyakran az egész napot egy integrált óvodában/általános iskolában/szabadidő-

7   2009-ben az Ofsted új eljárást vezetett be: kétszer annyi időt töltenek tanítási órák megfigyelésével, mint korábban, csak 1-2 nappal előre 
értesítik az iskolákat, az alulteljesítőket gyakrabban és váratlanul látogatják. A felügyelet fókusza a fejlődésre vonatkozó tanácsadás és 
a megtett lépések ellenőrzése. Forrás: http://www.ofsted.gov.uk/news/new-inspection-system-improve-outcomes-for-pupils
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központban töltik. ebben az integrált menedzsmentmodellben bármelyik alegység személyi 

vezetője (vagy a vezetők csoportja) lehet az egész intézmény irányítója.

3.2. Az iskolák személyi vezetőinek új szerepei 
és az ezekből eredő feszültségek

Az iskolai adminisztratív vezető szerepét a kényszer hívta életre a 20. században: a gya-

korló tanárnak a szakmai jellegű tevékenység mellett egyre több technikai jellegű felada-

tot kellett elvégeznie. A század folyamán idővel terebélyesedett ez a szerep, és az emberi, 

anyagi és egyéb erőforrások menedzselésének önálló, teljes munkaidőt igénylő szakmájává 

vált. Az utasításos személyi vezetés, a munkatársak értékelése, a pénzügyek menedzselése, 

a teljesítményértékelés és a közösséggel való viszony fenntartása mind jelentősebb szerepet 

játszanak e munkakörben. Amíg az iskola az ipari korszak modellje szerint működött, a kö-

telességek viszonylag egyértelműek voltak; számos tanár, gyakran férfiak, karrierjük csúcsá-

nak tekintették az iskolaigazgatói státus elérését. A további változások azonban, köztük az 

oktatási reformmozgalom kibontakozása, átalakították a munkakörrel kapcsolatos elváráso-

kat. Az igazgatóktól immár azt várják, hogy az új gazdasági korszakban ösztönző személyi 

vezetők, illetve tudásmenedzserek legyenek, a tanárokat és a diákokat magas teljesítményre, 

valamint folyamatos önmegújításra inspirálják a tanulószervezetekben.

A decentralizáció sokszor eredményez a helyi jellegzetességeken alapuló iskolairányí-

tást, a dereguláció elmossa az iskolák közti határokat. A döntéshozatalban és a menedzs-

mentben is előtérbe került az iskola szerepe. ezen fejlemények megnövelték az üzleti és 

marketing készségek jelentőségét, beleértve azt is, hogy immár a nyílt piacon kell a diákokat 

megszerezni. Az iskolamenedzserek a mikropolitikai hálózatok világának szerves részévé vál-

tak, amelyek az iskolában, valamint az azt körülvevő területeken található egyének és cso-

portok révén alakultak ki. A hálózatok a szűkös erőforrásokért, sőt a politikai hatalomért is 

versengenek. e dráma szereplői között ott találjuk az igazgatókat, a tanárokat és a többi dol-

gozót (beleértve a szakszervezeteket), a központi intézmények hivatalnokait, az iskolaszékek 

tagjait, a szülőket, a diákokat és egyéb közszolgáltatók munkatársait. Az iskola mikropolitikai 

környezete egyre erőteljesebben igényli az aktív részvételt és a határozott személyi veze-

tést a megosztott döntéshozó szervekben, a különböző szervezetek közötti együttműködés 

struktúráit, valamint a helyi politikusok igényei, a társadalmi-gazdasági realitások és a közös-

ségi jelenségek iránti érzékenységet. sok iskolarendszerben az a személyi vezető túlélésének 

záloga, hogy érzékenynek kell lennie a mikropolitika iránt (Lindle, 1997).

Ahogy fokozódik a korlátozott állami forrásokért folyó versengés, az iskolák és irányító 

szerveik alternatív anyagi, illetve természetbeni támogatásokat igyekeznek felkutatni. A kor-

mányzati speciális projekttámogatások, az emberbaráti adományok és üzleti kapcsolatok 

keresése szolgáltat magyarázatot arra, hogy az iskolák személyi vezetői miért igyekeznek 
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elsajátítani a forrásteremtéssel és a pályázatírással kapcsolatos ismereteket. egy lehetséges 

megoldás olyan oktatási alapítvány vagy nonprofit jótékonysági szervezet létrehozása, amely 

alternatív pénzügyi forrást jelenthet, vagy az iskolafejlesztéshez és az oktatási program kibő-

vítéséhez nyújthat fontos támogatást (Shuttleworth, 1993). Az oktatási ráfordítások csökken-

tése gyakran jár azzal a megjósolható eredménnyel, hogy az iskolaépületek állaga leromlik, 

hiszen a fenntartási munkák elmaradnak. Görögország az iskolaépületek reorganizációs pro-

jektjével (reorganisation of school Premises) demonstrálta, hogy az épületek fejleszthetők, 

és az iskolák fizikai tanulói környezete jelentős fejlődésen mehet keresztül. Az iskola személyi 

vezetői jelentős szerepet vállalnak abban, hogy a leromló, közös használatban lévő épüle-

teket biztonságosabbá és tanulásra alkalmasabbá tegyék, ez jól látható például az Athén 

környéki középiskolákban.

A hollandiai maastrichtban működő katolikus oktatásért Alapítvány (Foundation for 

Catholic education) csupán egy a számtalan mozgalom közül, amely a javadalmazást az 

érdemek szerint kívánja differenciálni. A szakmai szakszervezetekkel folytatott konzultációk 

nyomán létrehozták a prémiumfizetés, valamint az időszakos többletjuttatások rendszerét 

a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanárok számára, és az igazgatókat ki is képezik a szisz-

téma alkalmazására. Az UsA rengeteg iskolája és iskolakerülete fizetési bónuszt vagy más 

ösztönzőket nyújt azoknak a tanároknak, akik megszerzik a Professzionális tanítási stan-

dardok nemzeti tanácsának (national Board for Professional teaching standards) oklevelét. 

Ugyanakkor továbbra is igaz, hogy az érdemek szerinti javadalmazás szinte mindig általános 

népszerűtlenségnek örvend a tanári szakszervezetek körében.

A személyi vezetőkkel és a menedzserekkel szembeni követelmények növekedése 

elkerülhetetlenül felveti a szakmai felkészültségük kérdését, de mind ez ideig nem fordítottak 

kellő figyelmet erre a kérdésre. A belgiumi Gentben működő Vlerick school of management 

innovatív megközelítésben biztosít alap- és továbbképzéseket az iskolák személyi vezetői-

nek, és a program iskolai teamek számára igyekszik kreatív, kritikus és problémamegoldó 

készségeket tanítani helyi környezetükben. Az elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok 

kombinációjának terjesztésére egy speciális versenyt szerveznek az iskolai szintű menedzs-

mentek között. Az is különleges, hogy a program nyitott az iskolavezetők, a tanárok, a szü-

lők közül, valamint az iskolaszékek tagjaiból és egyéb polgárok részvételével szerveződő 

csoportok előtt is. Az alapképzés másik innovatív formája működik svédországban, ahol 

az egyetemi hallgatók az ember fejlődéséről interdiszciplináris jellegű tantervi struktúrában 

tanulnak, még mielőtt a maguk szakterületére specializálódnának (például tanítás, gyermek-

gondozás, szabadidős tevékenység, szociális munka, egészségügyi szolgálat stb.). ez bá-

torítja az együttműködések és egymást kiegészítő gyakorlatok kialakítását olyan jövőbeni 

szakemberek között, akik többfunkciós közösségi intézményekben dolgoznak majd.

Varadi-az-innovacio-halozatai-vegleges-3.indd   116 2/5/12   12:34:58 PM



117

3.3. Következtetés: az iskolára és  
a személyi vezetésre fordított befektetés 

Az iskolamenedzserekre több irányból nehezedik nyomás, és ez jelentős feszültségeket 

gerjeszt. A legfőbb dilemmájuk, hogy a minőség-ellenőrzési standardok ellenőreiként kell-e 

fellépniük az ipari korszakból örökölt modellnek megfelelően (az igazgató mint a hatalom 

birtokosa), vagy az emberi és fizikai erőforrások olyan többdimenziós tudásmenedzsereivé 

kell válniuk, akik a hatalmat megosztják, és mozgásban tartják a tanulókra koncentráló kö-

zösségek működését. Vajon összeegyeztethető-e a két szerep? és hol találunk ilyen személyi 

vezetőket?

Az elmúlt évtizedben számos tanár és igazgató érezte úgy, hogy szerepük átalakulá-

sa következtében leértékelődtek, önértékelésük csökkenésével párhuzamosan viszont nőtt 

a stressz-szintjük. A fiatalok gyakran tétováznak, mielőtt az oktatási szférában elhelyezked-

nének, vagy egyenesen kerülik ezt, sok gyakorló tanár pedig nem törekszik többé olyan kar-

rierre, melynek végén egy stresszel teli igazgatói irodában találná magát. és mindez éppen 

akkor történik, amikor több ezer új pedagógusra lenne szükség a baby-boom8 tanárgene-

ráció nyugdíjazása miatt, az oktatással szembeni elvárások pedig minden eddiginél maga-

sabbak. erős ösztönző képességgel bíró, mégis empatikus iskolai személyi vezetőkre és 

menedzser teamekre van szükség ahhoz, hogy eltávolodhassunk egy immár lezárult korszak 

hierarchikus és lineáris elképzeléseitől, valamint hogy eleget tudjunk tenni az egész életen át 

tartó tanulást szorgalmazó társadalom által igényelt végtelen flexibilitás követelményének.

Az iskolák, a tanárok és az igazgatók természetesen elszámolással tartoznak a felet-

teseiknek, a standardokat azonban inkább teremteni és nem megszabni kell, illetve a tanu-

lási szükségletek közös felmérésén alapuló folytonos fejlődés révén kell kialakítani azokat. 

Fontos elvárás, hogy egy szerves szolgáltatást biztosító rendszer folyamatosan reagáljon 

a fogyasztók különböző igényeire, közszolgáltató révén azonban nem választhatja és válo-

gathatja meg ügyfeleit, valamint eredményeit sem manipulálhatja. Az iskolák azonban annak 

a létfontosságú közszolgáltatási infrastruktúrának az egyik elemét jelentik csupán, amely az 

anyagi források szűkössége ellen decentralizációval, az adófizetők szélesebb tájékoztatásá-

val, újraszervezéssel és privatizációval küzd. Ha azt akarjuk, hogy a társadalom megkapja 

azt az oktatást és személyi vezetést, amelyet megérdemel, invesztálnunk kell önbecsülésük 

megerősítésébe, a tanulási kapacitás növelésébe és a szakemberek személyi vezetői képes-

ségeinek bővítésébe.

8   Nálunk a Ratkó-korszakkal vonható párhuzam. (A szerk.)
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A jó GyAkorlAt és AZ InnovácIó IskolA 
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POLyTECHNIC INSTITuTE OF CaTHOLIC uNIVERSITy 

aND INSTITuTE OF EDuCaTION, PORTuGáLIa

 

       Összefoglalás 

ebben a fejezetben az oktatási innováció támogatását célzó portugál refor-

mokat ismertetjük. Portugália adott otthont a hálózatépítésről szóló szeminá-

riumnak, amelyet az oeCd/Ceri 2000 schooling for tomorrow programjának 

keretén belül szerveztek. két olyan reformstratégiát mutatunk be, amelyek az 

1990-es évek végén indultak – ezek az „elementary Curriculum reorganization 

(’az általános iskolai oktatás újjászervezése’)” és az országos „Good Hope”- 

program. mindkettőben találunk fentről lefelé és lentről felfelé irányuló straté-

giákat, amelyek egyrészről az iskola és a tanárok által alkalmazott módszerek, 

másrészről pedig a rendszerszintű innováció közötti kapcsolatokat igyekeznek 

feltárni. Az innovációt és a reformfolyamatokat az iskolák fejlődését meghatá-

rozó eszközöknek tekintik, és mindkét program hálózati stratégiákat vet be az 

iskolai munka támogatása és disszeminációja érdekében, valamint egyaránt 

alkalmazzák a kutatás, a támogatás és a képzés kombinációját.
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1. InnovácIó egy trADIcIonálIs renDszer KereteI Között

A portugál iskolarendszer eredendően igen centralizált, és kiemelt szerepet kap a központi 

adminisztráció. ezen jellemzők a napóleoni irányítás történeti hatását tükrözik, amely a 19. 

század kezdetén vált dominánssá, és rendkívül negatív módon nyert megerősítést a sa-

lazar-diktatúra, illetve az estado novo (1926–1974) idején. A Portugáliában azóta lezajlott 

modernizációs folyamat és a jelentős változások továbbra is egy centralizált, az oktatási szol-

gáltatások egészét keretbe fogó központi struktúrába ékelődtek be. leginkább az iskola 

eltömegesedésének tudható be, hogy ezek a mérsékelt mozgások végül betörtek a központi 

struktúrába is (különösen a kötelező iskoláztatás kilenc évre való kiterjesztése nyomán, amely 

csak 1986-ban történt meg, lásd a 14/86-os törvényt). mindazonáltal még ezek a változások 

is viszonylag lassan zajlottak.

A rendszer központosított jellege két területen is nyilvánvaló: az iskolák irányítása és 

a tanterv kapcsán. Az irányítás tekintetében az iskolák erősen függnek az állami költség-

vetéstől, autonómiájuk szűk, tevékenységük legnagyobb részét a minisztériumi hatóságok 

iránymutatása szerint kell végezniük. Az iskola munkáját törvények, szabályozások és nor-

mák irányítják, amelyek nagyrészt a minisztérium központi vagy regionális intézményeiben 

születnek, így minimális mozgástérben hozhatják meg saját döntéseiket. 1974 előtt az is-

kolaigazgatókat a központi adminisztráció nevezte ki, és a válogatás legfőbb szempontját 

a politikai konformitás jelentette. A forradalom utáni, új iskolairányítási rendszerben azonban 

a tanárok immár jogot kapnak arra, hogy részt vegyenek az iskolák irányító testületeinek vá-

lasztási folyamatában, és e testületbe az iskola tanárai is delegálnak tagokat.

A 20. század utolsó két évtizedében a rendszer már lehetőséget biztosít mind az is-

kolákat irányító testületek, mind pedig az iskolák kormányzásában résztvevő egyéb szerve-

zetek megválasztására (dl 115/A/95 törvény Az iskolák autonómiájáról). Az új jogszabályok 

az iskoláknak is nagyobb autonómiát adnak, és a helyi közösséggel való aktívabb viszony 

kialakítására ösztönzik őket. A tanárokat továbbra is egy országos rendszer alapján nevezik 

ki, amely a méltányosság fokozását szolgálja. Az elképzelést egyaránt támogatták a tanárok 

és szakszervezeteik, ezért nagyon nehéz rajta változtatni. Az iskoláknak viszont így semmi 

beleszólásuk nincs tanáraik kiválasztásába; ez a portugál oktatási tradíció egyik legmélyeb-

ben gyökerező és legproblematikusabb vonása.

Ami a tantervet illeti, a rendszer mindig is egy előíró és uniformizált tanterv keretei 

között működött, amelyet a központi hivatalok, meghívott tanárok és szakértői csoportok 

alakítanak ki, minden tudásterületre és nevelési kérdésre vonatkozóan részletes sillabuszt 

előírva. A tanárok munkája alapvetően programorientált, mivel viszonylag ritkán kérik tőlük 

vagy engedélyezik számukra, hogy maguk döntsenek saját iskolájuk tantervéről, és még ke-

vésbé van beleszólásuk a központi tanterv kialakításába. A tanárok a sillabuszt követik, és 

a „lefedés”-szindróma jól leírja, hogy az iskolák és a tanárok milyen problémákkal küzdenek 

a tantervvel kapcsolatban, különösen a középfokú oktatás magasabb szintjein.
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Az 1989–1991-ben született nagy országos tantervi reform az alap-, valamint közép-

fokú oktatás ciklusait koherensebb egységbe szervezte, növelte a tanterv koherenciáját 

a rendszer egészében, valamint modernizálta is azt. Adott némi teret az iskolák által auto-

nóm módon összeállítandó interdiszciplináris projekteknek is, valamint bevezette a szemé-

lyes, illetve a szociális képzés területeit és tantárgyait. Habár számos tekintetben innovatív 

kezdeményezésnek bizonyult és konzisztens a más országokkal egyidejűleg zajló tantervi 

reformokkal, mégis érintetlenül hagyta a tantervvel kapcsolatos döntések szintjeit, a tanterv 

megvalósításának tipikus módját és a tanári munkát. Így, bár az iskolák ma jobb és pon-

tosabb sillabuszokkal dolgoznak, nagyjából ugyanazt a „tananyaglefedő” eljárást folytatják, 

mint korábban, és kevés a lehetőségük a beavatkozásra vagy a döntéshozatalra.

Habár ez a rövid történelemlecke nyilvánvalóan leegyszerűsítő, de nélkülözhetetlen 

a folyamatban lévő változások megértéséhez.

2. Központosítás és peDAgógIAI KísérleteK

A fenti történetből kibontakozott a struktúráját, szervezeteit és tantervét tekintve viszonylag 

változatlan portugál oktatási rendszer képe. A merev keretek között azonban számos jelen-

tős innovációs törekvés is felbukkant. A fejlesztést biztosító egyik legkorábban meghatáro-

zott jogi keret a késő hatvanas években született „törvény a pedagógiai kísérletekről” néven 

ismert jogszabály (dl 47 587/1967). egy olyan korszakban, amelyet az oktatás és az iskolák 

feletti szoros politikai kontroll jellemzett, ez a törvény némi teret biztosított az új eljárások ki-

próbálásához mindaddig, amíg az ellenőrzött keretek között, kísérleti jelleggel folyt.

A törvény segítségével számos fejlesztésre nyílt lehetőség: sok iskolai innovációs tö-

rekvés megvalósulhatott, helyi projektek, egyéni és csoportkezdeményezések születtek, sőt 

1973-ban a minisztérium innovatív vezetői új, „kísérleti” tantervet vezettek be az iskolák hete-

dik és nyolcadik évfolyamán. e törvény haszna és jelentősége azonban halványult az elmúlt 

két évtizedben, mivel a politikai diskurzus mind érzékenyebbé vált az innováció és a fejlesztés 

ügye iránt. A „kísérletezés kultúrája” azonban az általános szabály alóli kivételként ivódott 

be az iskolák és a tanárok gondolkodásába. illusztrációképpen említhetjük, hogy a projekt 

nagyhatású koncepciója, amelyet a késő nyolcvanas és a kilencvenes évek óta mind elméleti, 

mind oktatáspolitikai összefüggésben erősen hangsúlyoznak, napjainkban már inkább a kí-

sérlet korábbi fogalmához kapcsolják. jó kísérleti programokon elsősorban azt értik, hogy 

valami érdekeset és innovatívat próbálnak ki, ami azonban csak az iskola vagy az oktatás 

egy bizonyos szegmensét érinti, és nem magát a rendszert, amelynek rutinjait, a tanárok és 

az iskolák domináns eljárásait érintetlenül hagyja.

nyilvánvaló, hogy a gyakorlatban ez feszültséget, sőt ellentmondást okoz: jelen van 

a rendszerben a változásról szóló folyamatos diskurzus, a rendszer mégis nagyrészt változat-

lan marad; egyszerre tapasztaljuk az iskolák és a tanterv központosított kezelését és kisebb, 
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sokszínű innovatív projektek széleskörű megjelenését, amelyek azonban képtelenek alapvető 

rendszerszintű változásokat előidézni. ezen ellentétes dinamikák korunk bármely rendszeré-

re jellemzőek lehetnének, ám különösen szembetűnőek Portugáliában, ahol a korábbi, ok-

tatást meghatározó elméletek és történeti tradíciók befolyásolják őket. Az innovációról és az 

oktatás átalakulásáról folyó vitát ezzel a fejlődési úttal egybevetve kell szemlélni. Az a tény, 

hogy Portugália számos oeCd-projektben részt vett, köztük a Ceri „schooling for tomor-

row” programjában (az oktatásfejlesztési intézet révén lépett be, amely képviseltette magát 

az 1997 novemberében Hirosimában tartott konferencián), segített megvilágítani az oktatás 

átalakulásának közös, nemzetközi és eltérő, nemzeti vonásait. Az egyik általános nehézség 

éppen az, hogy miként lehetne az elszigetelt innovációk eredményeit kanalizálni és szélesebb 

körben implementálni.

3. A HálózAtépítés és Az átAlAKulás Két strAtégIájA:  

Az áltAlános IsKolAI tAnterv átAlAKításA (1996–2001)  

és A gooD Hope-progrAM (1998–2001)

A hálózatépítést, illetve a „jó gyakorlatok” disszeminálását a nemzetközi diskurzusban és ku-

tatásokban újra és újra a fejlődés és az innováció ígéretét hordozó elemként említik (Fullan, 

1993, 2000; Hargreaves, 1994; Hopkins, 2001; OECD, 1999). Az innováció kérdése Portugá-

lia elmúlt húsz évében folyamatosan napirenden volt, ahogy azt az oktatási minisztérium által 

alapított institute for innovation in education (iie – oktatásfejlesztő intézet) is jelzi. Az intézet 

erőfeszítései az innováció és a kutatás támogatására még nagyobb érdeklődést generálnak 

a terület iránt; az ie folyamatosan biztosít anyagi és egyéb jellegű támogatásokat, illetve az 

iskolákban zajló innovációkat a service of incentives to Quality in education (siQe – a mi-

nőségösztönzés támogatása az oktatásban) programja révén disszeminálja. kijelenthetjük 

azonban, hogy az egyes innovációk támogatása a rendszer egészére viszonylag csekély 

hatást gyakorol.

Az utóbbi években mind közismertebbé váltak ezek a korlátok, és politikai döntések-

kel igyekeztek ösztönözni a hatékonyabb innovációs stratégiák kidolgozását. ezek a politikai 

kezdeményezések már önmagukban is innovatívak azáltal, hogy szakítanak a rendszer meg-

változtatásának szokásos módszereivel. különösen kettőt kell kiemelni közülük:

– Az általános iskolai tanterv átalakítása a minisztérium Általános iskolai Főosztályá-

nak irányításával 1996–2001 között (departemento de educação Básica – deB);

– a Good Hope-program az iie irányításával 1998–2001 között.
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A fenti példák, amelyek a változás és az innováció előmozdítását segítik, számos közös jel-

lemezővel rendelkeznek. mindkét esetben a legelemibb szint felelős az innovatív folyamatok 

támogatásáért: a Good Hope esetében a sikeres gyakorlatot veszik alapul; a tanterv-újra-

szervezés során pedig az önkéntes résztvevő iskoláktól kapnak támogatást. A kiemelt pél-

dákban a fentről lefelé és a lentről felfelé irányuló stratégiák keveredésével találkozunk, ame-

lyek interakciója azáltal jön létre, hogy az iskolák és a tanárok gyakorlati munkáját igyekeznek 

összekapcsolni a rendszer szintjén megvalósítandó globálisabb innovációval. Céljuk, hogy 

az iskolai gyakorlatra épülő, tudatos fejlesztés jelentse a változási folyamat lényegét az adott 

iskolában, az intézménnyel kapcsolatot tartó más iskolákban, valamint az iskolák támogatá-

sába bevont felsőoktatási intézményekben. mindkét kezdeményezés esetében az interakciók 

számos formáját alkalmazó hálózati stratégia működik a jó gyakorlatok támogatására és disz-

szeminálására: például az iskolák által nyújtott nyilvános tájékoztatás; regionális rendezvé-

nyek, amelyeken a környék más iskoláinak mutathatják be munkájukat; a programban részt 

vevő intézmények részvételével az ország számos területén tartott szemináriumok. A példák-

ban a változási folyamatot érintő kutatások, támogatások és képzések kombinációjával ta-

lálkozhatunk, illetve mindkét folyamatban adott a folytatás lehetősége – a tanterv átalakítása 

kapcsán. közös cél az eredmények horizontális láthatóságának és disszeminálásának bizto-

sítása, szemben a makroszintű reformok bevezetésének vertikális folyamatával.

3.1. Az általános iskolai tanterv átalakítása

A program 1996-ban indult a tantervről szóló országos vita kezdeményezésével, az iskolák 

ugyanis aggodalmukat fejezték ki a kudarcos diákok arányának emelkedése és általában 

a tanulók szocio-kulturális hátterének sokfélesége miatt. Fő célként tűzték ki, hogy a tanterv 

szervezését és menedzselését átalakítsák, növeljék az iskolák autonómiáját a saját tantervi 

projektjeik fejlesztésével kapcsolatban és fokozatosan szakítsanak a központosító modellel.

Első periódus, 1996–1997. Felismerve, hogy az iskolák új és összetett problémákkal 

állnak szemben, minden általános iskolát felkértek egy olyan dokumentumgyűjtemény meg-

vitatására, amelyet a portugál oktatási minisztérium Általános iskolai Főosztálya vezetésével 

állítottak össze a tantervkutatók és tanárok. A tantervi kérdéseket azoknak a nehézségeknek 

a fényében vizsgálták meg, amelyek a központosított, előíró jellegű irányításból és a diá-

kok teljesítményét érintő iskolai gyakorlatból fakadtak. Az 1996–1997-es tanévig – követve 

a nemzetközi irányelveket és ajánlásokat, valamint az újabb kutatási eredményeket – annak 

alternatíváit vitatták meg, hogy miképpen növelhetik az iskolák hatáskörét, hogy rugalma-

sabban dönthessenek a tantervről. Az említett dokumentumgyűjtemény többek között az 

alábbiakat tartalmazta:
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– a tantervi trendek általános bemutatása;

– javaslat az általános iskolai tanulmányai végére minden diák által elérendő kompe-

tenciákra;

– a használatban lévő tantervi program átalakításának egy lehetséges változata, 

amely arra törekszik, hogy minden egyes tantárgy, valamint a tanterv egészének 

összefüggésében meghatározzák a kulcskompetenciákat, amelyeknek illeszkedni-

ük kell a fent említett elvárt általános kompetenciákhoz;

– tanárok vitatták meg azokat a példahelyzeteket, amelyekkel a tanterv kiigazítása és 

a tanulás fejlesztése során szembesülhetnek a diákok és tanáraik.

e dokumentumok megvitatása után a programot vezető csoport iránymutatása alapján ja-

vaslatokat és ötleteket vártak az iskoláktól. Az adatokból országos jelentés született, amelyet 

minden iskola és minisztériumi főosztály megkapott. ezt az első lépést „Az általános iskolai 

tanterv részvételen alapuló véleményezésének” nevezték, és a válaszadás aránya igen ma-

gas, körülbelül 80%-os volt az általános iskolák körében.

Második periódus, 1998–1999. A fenti vitát követően 1997–1998-ban az oktatási mi-

niszter, Ana Benavente felkérte az általános iskolákat, hogy egy iskolai tantervi projekt kere-

tében adaptálják a központi tantervet saját helyzetükre, és nyújtsák be ezt a tervezetet az ok-

tatási minisztérium és az Általános iskolai Főosztály regionális szakosztályainak. A miniszteri 

szabályozás olyan alapelvekre épült, mint a tanterv koncepcionális átalakítása és az iskolák 

autonómiájának növelése, valamint tartalmazott egy modelljavaslatot a tantárgyfelosztásra, 

új területek integrációját javasolva, újrastrukturálva számos tantárgy idejét és helyét.

ezzel egyidejüleg az Általános iskolai Főosztály fejlesztő csoportja folytatta a kom-

petenciák finomítását. új dokumentumok születtek mind az általános, mind pedig az egyes 

tantárgyhoz és tantervi területekhez kapcsolódó speciális készségekről, amelyeket az iskolák 

is kézhez kaptak. A folyamat ellenőrzésére létrehoztak egy nemzeti bizottságot, amelyben 

a tanári egyesületek, az autonóm tantervi projekteket folytató iskolák, a minisztériumi osz-

tályok képviselői és tantervi szakértők vettek részt. Az egyetemeken és a tanárképző intéz-

ményekben kutatások zajlottak a tervezett tantervi változtatásokat érintő témák kapcsán: 

középpontjukban azon kompetenciákkal, amelyekkel az iskolavezetésnek kell rendelkeznie 

az új tanterv bevezetéséhez. A kutatási eredményeket is eljuttatták minden iskolába, hogy 

tovább gazdagítsák a vitát és visszajelzéseket kapjanak.

A folyamat fokozatosan haladt előre: 1997–1998-ban tíz iskola vett részt benne ön-

kéntesen, a következő évben harminc fölé emelkedett a számuk, majd 1999–2000-ben elérte 

a százat. Az iskolák évente jelentést küldenek tapasztalataikról a minisztérium Általános isko-

lai Főosztályának és a nemzeti bizottságnak, valamint a felmerülő kérdéseket is megvitatják. 

Az 1998–1999-es új szabályozás némileg előíróbb a tantárgyak és tudásterületek kialakításá-

val kapcsolatban, ezt „a tanterv rugalmas kezelésének” nevezték (Gestão Glexível do Currí-
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culo – GFC). számos tanárképző intézmény (egyetem és politechnikum) nyújtott helyi támoga-

tást azoknak az iskoláknak, amelyek részt vettek az 1998–1999-es GFC-programban.

Harmadik periódus, 2000–2001. új tantervi szabályozást bocsátottak ki (dl 6/2001). 

ez rögzíti az iskolák tantervi autonómiájának alapelvét; a projektmunka, a kutatómunka és 

a társadalmi ismeretek oktatása előtt is új távlatokat nyit, valamint némi önállóságot biztosít 

az iskoláknak az egyes tudományterületekhez rendelt idő és terjedelem átcsoportosításá-

hoz. Az iskoláknak ki kell dolgozniuk tantervi projektnek nevezett helyi tantervüket, és minden 

egyes osztály számára külön tantervet kell készíteniük azzal a szándékkal, hogy a nemzeti 

tantervet az egyes diákok egyéni igényeihez igazítsák. 2001 októberétől ezt az 1. és 5. osz-

tályban kötelezően bevezetik1 (ezek az első és a második általános iskolai ciklus első évei), 

majd fokozatosan a többi évfolyamon és a harmadik ciklusban (7–9. osztályban) is. mind-

azonáltal a nemzeti tanterv és a kerettantervek még nem változtak. A minisztérium − egy 

új, kutatókból, tanárképzőkből és tanárokból álló konzultációs team támogatásával − már 

dolgozik a tervezett átalakítás fokozatos implementációján. ez a csapat az elemzésekből és 

a gyakorlatból kiindulva az alábbi módon definiálja újra a tantervi rendszert:

– a nemzeti tanterv előírásai tágabbak és kevésbé előírók lesznek, az általános iskolai 

oktatás egészében a készségeket állítja középpontba; és

– megerősíti az iskolákból kiinduló tantervi projektek (helyi tantervek) szerepét a 2001-

es törvénynek megfelelően.

3.2. A good Hope-program 

3.2.1. Célok 
A Good Hope-program országos kormányzati projekt, amely azzal a céllal jött létre, hogy 

segítse a tanárok és az iskolák jó gyakorlatainak terjesztését, ami egyrészt támogatja a kez-

deményezések fennmaradását, másrészt segíti, hogy más tanárok és iskolák is megismerjék, 

illetve alkalmazzák a jó példákat. A feltételezés szerint a megszerzett tapasztalatok, valamint 

a kipróbált eljárások mások számára is inspirációt jelenthetnek és hasznosak lehetnek. A cél 

érdekében 28 jó gyakorlatot választottak ki az alábbi témakörökből:

– a tanulás fejlesztése mindenki számára;

– az iskola mint oktatási intézmény szervezeti és szociális fejlesztése;

– az iskola és az intézményt körülvevő közösség közötti interakció;

– az infokommunikációs technológiák oktatási célú alkalmazása.

1  A tanulmány 2000-ben vagy 2001 első félévében íródott. (A szerk.)
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3.2.2. Történet és háttér
A három évre tervezett programot 1998 márciusában indította útjára az oktatási miniszté-

rium. A felkészülési periódusban kiválasztották a disszeminálandó innovatív gyakorlatokat, 

majd 1999-ben a konkrét megvalósítás is elkezdődött. A Good Hope-programot az az igény 

inspirálta, hogy átgondolt politika révén támogassák és mozdítsák elő a sikeres innovációkat, 

amelyek hatását korábban sohasem hangsúlyozták vagy értékelték. már maga ez a kezde-

ményezés is innovatív portugál kontextusban, mert a tradicionális központosítással szemben 

az autonómiát és a kísérletezést bátorítja azzal, hogy a felbukkanó jó gyakorlatokra kutatá-

sokat épít, azokat elemzi és terjeszti, valamint támogatja a tanárok és az iskolák munkáját. 

elismeri a tanárok szakmai kompetenciáját és az iskolák azon képességét, hogy egyéni cél-

jaiknak és a helyi körülményeknek megfelelően szervezzék tevékenységüket. A Good Hope 

tiszteli a különböző helyzetek egyediségét, és közforrásokat bocsát a tanárok rendelkezésé-

re, hogy tanulhassanak és megoszthassák tapasztalataikat.

3.2.3. Eljárások és érdekeltek
A programban részt vevő iskolák és tanárok támaszkodhatnak a regionális segítő csoportok 

támogatására, amelyek kutatókból, az oktatási minisztérium központi és a regionális osztá-

lyainak, valamint a tanártovábbképző központok munkatársaiból verbuválódtak. Ha a prog-

ram céljai szempontjából hasznosnak ígérkezik, akkor a helyi intézmények más tagjait is 

felkérik, hogy csatlakozzanak a segítő csoporthoz. A folyamat során a közszolgáltatások, 

a kutatók és a tanárképző intézmények megtanulják, hogy miképpen működjenek együtt, 

illetve hogyan teremtsenek olyan szinergiákat, amelyek minden elismert innovációt támo-

gatnak. A Good Hope-programhoz tartozás egyúttal azt is jelenti, hogy a pedagógusoknak 

és iskoláknak folyamatosan elérhetőnek kell lenniük, hogy a külső megfigyelők, kritikusok 

megvizsgálhassák és értékelhessék gyakorlatukat; disszeminálják saját innovatív példáikat, 

publikációkat vagy más anyagokat készítsenek; valamint, hogy megosszák tapasztalataikat 

más iskolákkal és a változás irányítóivá váljanak.

A támogató csoportok az oktatásfejlesztő intézet egy másik, a program országos 

koordinációját végző csapatával együtt olyan hálózatot alkotnak, amelyek segítik a tanárokat 

és az iskolákat jó gyakorlataik fejlesztésében és disszeminálásában. ez a hálózat az alábbi 

tevékenységeket végzi:

– egy közös információs platformot hozott létre, aminek része egy website (www.iie.

min-edu.pt/proj/boa-esperance/index.htm), amelyen a programban résztvevő va-

lamennyi jó gyakorlat leírása megtalálható a releváns személyek elérhetőségével 

együtt. emellett a koordinátorok beszámolókat jelentetnek meg a hozzájuk tartozó 
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jó gyakorlatokról az intézet egyik folyóiratában (NOESIS), amelyet ingyenesen hoz-

záférhetővé tettek az ország valamennyi általános és középiskolájában.

– olyan videókat és Cd-rom-okat állítanak elő és adnak közre, amelyek beszámol-

nak minden olyan innováció születéséről, folyamatáról, illetve eredményeiről, ame-

lyek esetében erre igény van, és ez a formátum az innováció jellegével és céljával 

összehangolhatónak tűnik.

– A közös problémák megvitatását szolgáló fórumot hoztak létre, ahol a problémákat 

az innovációban közvetlenül érdekeltek részvételével határozzák meg, és meghívott 

szakértők stimulálják a vitát. Az első kiválasztott téma az önértékelés volt, amivel 

a tanároknak igyekeztek segítséget nyújtani saját innovatív gyakorlataik fejlesztésé-

hez, fenntartásához és disszeminálásához.

– technikai támogatást nyújtanak különböző dokumentumok, anyagok előállításá-

hoz, valamint disszeminálásához, hogy azokat megjelentethessék és terjeszthes-

sék. Az intézet olyan tréningeket is szervez, amely segít a tanároknak a saját hon-

lapjuk kialakításában.

– tematikus találkozókat szerveznek a gyakorló tanárok számára a felmerült problé-

mák és az elért sikerek megbeszélésére.

– támogatják a hálózatépítést a jó gyakorlatok fejlesztésének és cseréjének ösztön-

zése érdekében.

– közreműködnek abban, hogy a programhoz csatlakozó iskolák megkapják a disz-

szemináció biztosításához szükséges humán és pénzügyi erőforrásokat.

Az iskolák számára megtérítik a csökkentett munkaidőből eredő költségeket, illetve finan-

szírozzák saját projektjeik koordinálását és implementálását. A regionális csoportok tanács-

adóként tevékenykednek, valamint segítenek előteremteni a tanárok által igényelt forrásokat, 

ha azok megfelelnek a program céljainak.

3.2.4. Az információáramlás 
Az említett eljárásokon túl is számos útja van az információáramlásnak. A programhoz való 

csatlakozáskor vállalt kötelezettségek egyike az, hogy a tanároknak személyes hálózatokban 

kell részt venniük iskolán belül és iskolák között is, hogy megoszthassák jó gyakorlataikat. te-

matikus és/vagy regionális találkozókon, valamit internetes fórumokon vitatják meg a közös 

kérdéseket. Az intézményközi hálózatok hozzájárulnak az érintett gyakorlatok fejlesztéséhez 

és disszeminálásához, valamint a találkozók és a szemináriumok révén néhány kiemelkedő 

gyakorlat − felkeltve a többi tanár és iskola figyelmét − más partnereket is csatlakozásra ösz-

tönöz. emellett hagyományos publikációk is születnek.
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3.2.5. Anyagi források
A projekt egészét az állami költségvetés terhére finanszírozza az oktatási minisztérium, 

rugalmasan kezelve a rendelkezésre álló pénzügyi alapot. Figyelembe veszik az egyes gya-

korlatok sajátosságait és azt a ráfordítási igényt, amelyet a résztvevő iskolák a projektre 

szóló éves tervükben meghatároztak. A finanszírozás három tevékenységforma révén zajlik: 

i) a koordinációt végző regionális támogató csoportok kutatói az őket foglalkoztató intéz-

ményen keresztül olyan honoráriumot kapnak, amely megfelel a vezető tanárok fele fize-

tésének; ii) az iskolák terveik megvalósításához a regionális támogató csoporttal folytatott 

tárgyalások során kialkudott összeget kapják; iii) az intézet a maga költségvetéséből finan-

szírozta a disszemináláshoz szükséges dokumentumok és anyagok előállítását, publikáció-

ját, illetve terjesztését. Az i) és az ii) tevékenységhez rendelt keret évi 300 000 euró, az iii) 

tevékenység teljes anyagi ráfordítását pedig [az tanulmány megírásának időpontjában] még 

nem ismerjük.

3.2.6. Tanárok
A tanárok a fejlődési folyamat minden egyes elemének kulcsszereplői: ők fejlesztik, erősí-

tik meg saját innovatív gyakorlatukat, melynek megosztásában, disszeminálásában is részt 

vesznek; a program elsősorban éppen azért jött létre, hogy a fenti munkához szükséges 

technikai, logisztikai és anyagi támogatást biztosítsa számukra. A Good Hope támogató há-

lózata főleg a program keretében zajló innovációk tanácsadó háttereként működik. A szakmai 

fejlődés szükségleteit a regionális tanácsadó csoportok technikai segítségnyújtással foglal-

kozó munkatársai határozzák meg, és ezeket olyan tanártovábbképző hálózatok biztosítják, 

amelyeket szintén általános és középiskolai tanárok vezetnek. (ezek a központok, mint emlí-

tettük, partnerként részt vehetnek a regionális támogató csoportokban is.) Az általuk ajánlott 

képzéseket a portugál oktatásfejlesztési Program (Programme of educational  development 

– ProdeP, european social Funding) finanszírozza. Az innovációk gazdái is biztosíthatják 

a szakmai fejlődés lehetőségét, tevékenységüket az iskola éves tervében rögzítik, így mun-

kájukat az intézmény innovációs költségvetéséből finanszírozzák.

A Good Hope-programban résztvevő tanároknak nemcsak a munkaideje csökkent, 

de arra is lehetőséget kaptak, hogy a program időtartama alatt végig ugyanabban az iskolá-

ban dolgozzanak, mentesülve az országos tanáráthelyezési mechanizmus alól.
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3.2.7. Értékelés és monitoring
A programban résztvevő tanárokat bátorítják saját gyakorlatuk értékelésére, emellett a prog-

ramot kívülről is értékelik külföldi szakemberek.2 A hatékonyság értékelése során az alábbi 

területeket vizsgálták:

– A problémák innovatív megoldásáról, a források hatékony felhasználásáról és a ta-

nulás minőségének fejlesztéséről szerzett új ismeretek.

– A releváns, korszerű információkhoz való hozzáférés mértéke a jó gyakorlatokkal 

kapcsolatban, a projekt céljainak megfelelően.

– A kísérletek és a kutatások által előállított, mások által is felhasználható források és 

a különböző járulékos eredmények.

– A minőség kritériumaival összefüggő, illetve azokkal a feltételekkel kapcsolatos tu-

dás, amelyek kedveznek a gyakorlat kialakításának, fenntarthatóságának és disz-

szeminálásának.

– A minőséget és az innovációt generáló, oktatásfejlesztési stratégiaként felfogott 

operatív hálózatok létrehozása.

– A reflexió kultúrájának előmozdítása a rendszer különböző szintjein.

e két nagy innováció bevezetése a portugál oktatási rendszerbe igen ígéretes, mert jelzi 

az oktatással kapcsolatos új gondolkodásmód jelenlétét, illetve a gyakorló szakembereknek 

adott nagyobb szabadság révén előrelendíti a tanítási és intézményi gyakorlat fejlesztésének 

stratégiáit. kijelenthetjük azonban, hogy mindkét kezdeményezést még mindig inkább a köz-

ponti hatóságok által bevezetett kísérletként érzékelik a tanárok, az iskolák és a rendszer 

egésze. A szakembergárda, valamint az iskolák kultúrája csak lassan és összetett folyama-

tok révén változnak. Az alapján, amit a hasonló kezdeményezések sikereiről és kudarcairól 

tudunk, még hosszú út áll előttük, mire a két programról úgy beszélhetünk majd, mint a fenn-

tartható változás stratégiáiról.

2   Az értékelés elvégzésére a francia Françoise Cros-t és Francine Vaniscotte-ot kérték fel, akik mindketten részt vettek a European 
Observatory 2000 szeptemberében tartott lisszaboni szemináriumán.
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6  FejeZet 

A köZIGAZGAtásI reForm és AZ oktAtásI rendsZer 

sZABályoZásA – A mAGyAr példA

hAlásZ GáBor 

ORSZáGOS KöZOKTaTáSI INTÉZET, BuDaPEST

Összefoglalás 

ez a tanulmány magyarország kormányzással és a reformmal kapcsolatos je-

lenségeit tárgyalja. A téma apropója, hogy Budapesten rendezték az oktatás-

menedzsmentről szóló 2001-es oeCd/Ceri konferenciát. immár több mint egy 

évtizede kell szembenézni a magyar oktatási rendszernek azzal a kihívással, 

hogy egy erősen decentralizált szabályozási környezetben kell minőséget, ha-

tékonyságot és egyenlőséget biztosítania, ezzel egyidejűleg pedig ellenőrzése 

alatt tartania a komplexitást, a kockázatokat és a konfliktusokat. A fejezet érve-

lése szerint hasznos összefüggéseket figyelhetünk meg, ha a közigazgatás ál-

talános modelljeinek elemzését összevetjük az oktatásirányítás konkrét modell-

jeivel. A magyar oktatási rendszerben kialakult új szabályozó mechanizmusok 

közül számos emlékeztet azon megoldásokra, amelyeket más országok köz-

igazgatási reformjainál alkalmaztak. A komplexitás fokozódása rugalmasabb 

és decentralizáltabb szabályozást igényel, miközben kifinomultabb szabályozó 

eszközök szükségesek ahhoz, hogy a nagyobb autonómiához jutó helyi szerve-

zetek érdemben hozzájárulhassanak a rendszerszintű célokhoz.
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1. A MAgyAr oKtAtásI szAbályozás AlApvető jelleMzőI

A néhány évtizede elkezdődött és az 1980-as évek második felében felgyorsult változások 

révén (lásd a jelen fejezet mellékletét) az 1990-es évek elejére a magyar oktatási rendszer 

a világ egyik leginkább decentralizált rendszerévé vált (lásd oeCd 1998: a nyolc összeha-

sonlított ország közül csak a finn rendszerben delegálták a döntési jogköröket hasonló mér-

tékben a helyi szintre és az iskolákba, de az iskolai szint jelentősége még Finnországban is 

korlátozottabb). A jelenlegi1 magyar közoktatási rendszer szabályozásának kulcsjellemzőit 

a 6.1. keretes rész foglalja össze (Balázs és munkatársai, 1998; Setényi, 2000).

 

6.1. A magyar oktatási rendszer szabályozása 

Az oktatási rendszer erősen decentralizált, a felelősségen többen osztoznak. 

Horizontális szempontból a hatáskörök országos szinten megoszlanak az ok-

tatásért közvetlenül felelős, valamint néhány másik minisztérium között. Verti-

kálisan négy szintet különítünk el: központi (országos), regionális, helyi és intéz-

ményi szintet.

Helyi és regionális szinten az oktatás irányítása a közigazgatás általános 

rendszerének része, és nem rendelkezik elkülönült szervezettel.

Helyi és regionális szinten a köz- (és az oktatási) igazgatás az önkor-

mányzatok rendszerére épül, és politikailag autonóm, választott testületek fel-

ügyelik őket. A központi kormányzat nem adhat közvetlen utasításokat a helyi 

önkormányzatoknak, működésükre csak közvetett befolyással bír.

A regionális szint szerepe csekély, miközben a helyi szint igen széles ha-

táskörrel rendelkezik. A helyhatóságok (önkormányzatok) száma igen magas, 

átlagos alapterületük viszonylag kicsi.

A kormányzat jelenlegi struktúráját erősen meghatározzák az alkotmány keretei. Az önkor-

mányzatokról szóló 1990-es törvény alapján a legtöbb közoktatási intézmény a politikailag 

autonóm települési önkormányzatok tulajdonában van; ezt a törvényt a parlament csak két-

harmados, minősített többséggel változtathatja meg. ebben az összefüggésben az állami 

kormányzat előtt álló legnagyobb politikai kihívás az, hogy miként tudja biztosítani a köz-

szolgáltatás legtágabb értelemben vett céljait, azaz a méltányosságot, a minőséget és a ha-

tékonyságot. Az utóbbi évtizedben számos új szabályozó mechanizmus jött létre a magyar 

1   Nem szabad megfeledkezni arról, hogy e kötet eredetijének szerkesztése 2002-ben lezárult, a benne lévő tanulmányok pedig már 2001-
ben elkészültek. (A szerk.)
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oktatási szektorban, amelyek segíthetnek a kérdés megoldásában. Habár az oktatásme-

nedzsment reformjáról jelenleg nem folyik explicit vita és az új mechanizmusok láthatólag 

nem szerveződnek koherens rendszerré, a gondos elemzés párhuzamokat fedezhet fel ezek, 

illetve a közigazgatási reform általános jellemzői között.

ebben a fejezetben a „szabályozás” kifejezés alatt az oktatást is magában foglaló 

közszolgáltatási szektor egészére jellemző kulcsszerepet értünk. ez természetes módon ösz-

szekapcsolódik olyan terminusokkal, mint a „menedzsment”, a „kormányzás” vagy az „ad-

minisztráció”. A „szabályozás” alkalmazásával az „irányítás” dimenzióját kívánjuk nyomaté-

kosítani, a szó jelentésében közel áll a francia pilotage kifejezéshez, amely a francia oktatási 

rendszer kontextusában a hatáskörök leosztását és az oktatás alapvető folyamatai fölött 

gyakorolt központi ellenőrzés fenntartását jelöli (Michel, 1993).

2. A KözIgAzgAtásI reforM és Az oKtAtásI KorMányzAt

A közigazgatási reform kapcsán a különböző országok és az oeCd elemzései általában nem 

foglalkoznak kifejezetten az oktatási szektorral (lásd például Hood, 1995; Hood and Scott, 

2000; Paquet, 2001; OECD, 1995b; Trosa, 1995; Vignon, 2000; Wright, 1997). mindazonáltal 

arra is van néhány példa, hogy az oktatási szektort állítják elemzésük középpontjába (például 

Lee Hiu-hong, 2000; Sabel, 2001; Sabel and Liebman, 2001). maga az oktatási reform is rit-

kán kapcsolódik közvetlenül a közigazgatás szélesebb reformjához. Ám amint azt az oeCd 

„new school management Approaches” című kiadványa kifejezetten hangsúlyozza (OECD, 

2001b), a közigazgatás reformja közvetlenül befolyásolja az oktatási szektort, illetve az okta-

tás jelenlegi változásai számos esetben jelentős hatást gyakorolnak a közigazgatásra.

A jelenlegi közigazgatási reformok vizsgálatának egyik kulcskérdése az a kihívás, amit 

a közigazgatás növekvő komplexitása és bizonytalansága jelentett (lásd például Hodgson, 

2000). többen úgy látják, hogy döntően ez követeli ki magát a reformot: az egyik legelter-

jedtebb reakció a decentralizáció és a helyi végrehajtó testületek autonómiájának növelése. 

e folyamat olyan alapelveket érint, mint a szerződéses viszonyok létrejötte, ügynökségek 

létrehozása és a menedzseri szemlélet megerősödése. A feltevés szerint, ha a korábban 

szabályok által vezérelt bürokratikus egységeket olyan autonóm ügynökségekkel váltják fel, 

amelyeket nem karrierbürokraták, hanem szerződéses menedzserek irányítanak, erősödik 

a komplexitás és a bizonytalanság kezelésének képessége. ez azonban logikus módon vezet 

egy újabb komoly kihíváshoz: vajon hogyan biztosítható, hogy az autonóm ügynökségek és 

a szerződéses menedzserek a nemzeti politikának, valamint az alapvető társadalmi elvárá-

soknak megfelelően működjenek?

robinson (2000) tovább fejlesztette a Paul lights által korábban megalkotott reform-

tipológiát (lásd 6.1. ábra). Az igazgató-ügynök-elmélet alapján olyan keretet teremt, amely 

általános szinten segít megérteni a szabályozás változásait, a specifikumokra koncentrálva 
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pedig az oktatási szektort, illetve a magyar példát. robinson szerint a közigazgatás reformját 

két kulcsdimenzió mentén osztályozhatjuk (lásd 6.1. ábra). Az első dimenzió arra a kérdésre 

fókuszál, hogy mennyire speciális a végrehajtó szervezetek, intézmények feladata. ez a kér-

dés szorosan összefügg a centralizáció/decentralizáció kérdésével, mivel a nagyobb specia-

lizáltság nehezíti a központi irányítás munkáját2. A második dimenzió azzal a kérdéssel van 

kapcsolatban, hogy elkerülhető-e a helyi végrehajtó egységek elvtelen viselkedése. A de-

centralizáció és a helyi autonómia akkor funkcionál hatékonyan, ha az elvtelenség, a tisztes-

ségtelen játszmák esélye csekély, így biztosítható, hogy a helyi egységek együttműködnek 

a magasabb szintű politikával a közös célok megvalósításában.

2   A nagyjából egyforma feladatokat nagyjából egyforma működéssel ellátó egységeket könnyebb központilag irányítani. (A szerk.)

Erősen specializált feladatkör

Kevéssé specializált feladatkör

Forrás: Robinson, 2000.

Alacsony elvtelenségi szint Magas elvtelenségi szint

1  „Felszabadító 
menedzsment”

3  „Tudományos 
menedzsment”

2  „Figyelő  
szem”

4  „Harc a veszteség 
ellen”

6.1. ábra 
A közigazgatási reform Robinson-féle modellje
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ebben a modellben a folyamatban lévő közigazgatási reformokat az 1-es kategóriába so-

rolhatjuk („felszabadító menedzsment”). ez előfeltételezi a feladatkörök erős specializációját 

– a szabályozott terület fokozott komplexitását – és az elvtelenség csekély mértékét, vagyis 

a helyi egységek igyekeznek a központi politikai irányvonalat szem előtt tartani. A modell 

a szabályozási problémák kezelésének lehetséges eljárásait is megadja: a szabályozott terü-

let specializáltságát vagy komplexitását mérsékelhetjük a funkcionális specializáció csökken-

tésével, és a helyi egységek „elvtelensége” is redukálható, például a szakmai elkötelezettség 

erősítésével.

robinson modellje nyilvánvaló módon alkalmazható az oktatási rendszerre is. Habár 

őt eredetileg az érdekelte, hogy hogyan ellenőrizhetik a politikusok a bürokraták viselkedését, 

könnyű észrevenni az analógiát azzal a viszonnyal, amely az oktatáspolitikusokat és -irányító-

kat kapcsolja össze az iskolákkal és a tanárokkal. Az oktatási rendszereket két kulcsdimenzió 

mentén jellemezhetjük. Az első arra vonatkozik, hogy a társadalom hogyan vélekedik az ok-

tatás jellegéről, a második pedig arra, hogy az iskolák és a tanárok mennyire hajlandók és 

képesek megfelelni az oktatás felé irányuló alapvető társadalmi elvárásoknak. A második rá-

adásul erősen függ a tanárok professzionalizmusának és elkötelezettségének szintjétől. Az, 

hogy az oktatás hol helyezkedik el a két dimenzió koordinátarendszerében, meghatározza 

a szabályozás módját és a reform lehetséges irányait. A robinson-féle modell oktatási szek-

torra adaptált változatát a 6.1. táblázatban találjuk.

A tanárok elkötelezettségének és professzionalizmusának szintje

A tanárok professzionalizmu-
sa és társadalmi elkötelezett-
sége magas szintű. 

A tanárok professzionaliz-
musa és társadalmi elkötele-
zettsége alacsony szintű, fő 
motivációjuk a szabadidő és 
a bevétel növelése.

A társadalmi be-
nyomás az oktatás 
jellegéről

Az oktatás erősen sze-
mélyre szabott, komplex 
szakmai tevékenység, 
ahol kevés lehetőség nyílik 
a standardizációra.

1. típusú szabályozás
Iskolai autonómia, az 
ellenőrzés az eredményekre, 
a kimenetre koncentrál.

2. típusú szabályozás
Atyáskodó, támogató 
ellenőrzés.

Az oktatás viszonylag egy-
szerű szakma, amely külső, 
formális szabályok révén 
szabályozható.

3. típusú szabályozás
Részletes tantervi szabályo-
zás, erős, szakmai jellegű 
bemeneti szabályozás.

4. típusú szabályozás
Részletekbe menő folyamatos 
ellenőrzés.

6.1. táblázat 
Az oktatásszabályozás típusai

Forrás: a szerző
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A részvétel és a belső specializáció fokozódásával az oktatási rendszerek szélsőségesen 

összetetté váltak, úgyhogy jelenleg erős helyi sajátosságokkal, egymástól eltérő, speciális 

feladatokkal (high asset specificity) jellemezhetőek. Valószínűtlen, hogy a komplexitás csök-

kenthető lenne, sőt az egész életen át tartó tanulás politikája még fokozza is ezt. A központi 

irányítás és a helyi egységek együttműködésének költségei egy ilyen rendszerben folyama-

tosan emelkednek. elméletileg a problémát a 2. típusú reform révén kezelhetnénk (robinson 

terminusával a „Figyelő szemmel”), de ahogyan fokozódik a komplexitás, úgy egyre kevésbé 

alkalmazható ez a megoldás. A legtöbb menedzsmentspecialista manapság az 1. típusú re-

formot, a „Felszabadító menedzsmentet” tartja az egyetlen értelmes opciónak.

A folyamatban lévő közigazgatási reformok által azonosított megoldások különösen 

érdekesek azok számára, akik a modern oktatási rendszerek fokozódó komplexitásával 

szembesülnek; például az alábbi sajátos tényezőkkel:

– eljárásszabályozás. („inkább a tevékenységeket meghatározó eljárásokat írjuk elő, 

ahelyett, hogy magukat a tevékenységeket írnánk elő.”)

– konzultáció és részvétel. („Ültessük le az embereket beszélgetni, és hagyjuk, hogy 

megpróbálják kidolgozni a megoldást.”)

– mediáció és a konfliktus helyi menedzselésének támogatása. („nyújtsunk segítsé-

get kívülről azoknak, akik megpróbálják a problémáikat egymás között meg oldani.”)

– Ügyfélközpontú megközelítések. („nézzük meg az ügyfelet – a felhasználót vagy 

a fogyasztót –, és lássuk, mit akar.”)

– kommunikáció és tanulás. („segítsük a helyi játékosokat az új körülményekhez való 

alkalmazkodásban a kommunikáció és a tanulás elősegítésével.”)

– A szerződéses viszonyok szorgalmazása. („kössünk szerződéseket ahelyett, hogy 

egyoldalúan feladatokat rónánk ki.”)

– menedzserek által vezetett szervezetek. („inkább egy szervezetet bízzunk meg 

a feladattal, ahelyett, hogy igazgatási szinten tartanánk; foglalkoztassunk egy me-

nedzsert, ahelyett, hogy bürokratákkal dolgoznánk. Ő kockázatot vállal, mert érde-

kelt az eredményességben.”)

– PPP. („dolgozzunk magánvállalatokkal és egyéni vállalkozókkal.”)

– Programok és projektek. („inkább célzott projektekre koncentráljunk, ahelyett, hogy 

mindig a szolgáltatás egészét tartanánk szem előtt.”)

– Autonómiabővítés. („Adjunk autonómiát a helyi egységeknek.”)

– A standardok meghatározása és az eredmények értékelése. („Határozzunk meg 

általános standardokat, és ellenőrizzük teljesítésüket.”)

– Ösztönzők általi szabályozás. („tegyük érdekeltté a helyi játékosokat a kezdemé-

nyezésben.”)

– komplex szabályozási eljárások. („Alkalmazzunk több, egymást erősítő és sziner-

giákat létrehozó szabályozó eszközt.”)
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3. A MAgyAr pélDA – új szAbályozásI MecHAnIzMus

A sajátos magyar példáról elmondható, hogy nemcsak erősen decentralizált, de a decentra-

lizáció szintjét széles körű alkotmányos kötelezettségek is szavatolják, amelyeket csak igen 

nagy politikai konszenzussal lehet megváltoztatni. A tanárok professzionalizmusának szint-

je és az iskolák hajlandósága az autonómiára általánosságban alacsonyabb volt a decent-

ralizációs tendencia kezdetén, mint sok más, erősen decentralizált rendszerben, részben 

a több évtizedes erős központi ellenőrzés és a civil társadalom viszonylagos erőtlensége 

miatt. Az oktatási rendszer igen összetett, részben a 6.2. keretben összefoglalt fejlemények 

eredményeként.

6.2. Az oktatási rendszer bizonytalanságának erősödése 

A tanulói populáció heterogenitásának fokozódásával egyre több diák okta-

tása igényel sajátos tanítási módszereket, ami megnehezíti a szolgáltatás ter-

ve zését.

Az oktatási programok változatosságának növekedésével még inkább 

fennáll az a veszély, hogy az egyének rosszul választanak.

A gazdaság gyors átalakulásának eredményeként nehezebb az oktatás 

kimenetét összeegyeztetni a gazdaság igényeivel; az input és az output közötti 

eltérések gyakoribbá váltak.

Az elérhető tankönyvek és programok körének bővülése az iskolák szá-

mára is megnehezíti a megfelelő kiválasztását.

ez a bővülés – különösen a multimédiás csomagok megjelenése – meg-

nehezíti a programok és a tankönyvek minőségének biztosítását.

A dinamikus változás megnehezíti az információ eljuttatását a központ-

ból az iskolákba és a tanárokhoz: utóbbiak gyakran nincsenek tisztában a köz-

ponti reformok céljaival.

Az országos központ képességei korlátozottak mind e komplexitás menedzselésével, mint 

pedig a helyi szereplők együttműködésének biztosításával kapcsolatban.

Az 1990-es évek óta számos új szabályozó rendelkezés lépett életbe, a decentralizá-

ció, a komplexitás és az együttműködés kihívásaira adott természetes reakcióként. Fontos 

kiemelni, hogy az új szabályozó rendelkezések és eszközök közül számos összevág a köz-

igazgatási reform tendenciáival, miközben valójában nem e reformok eredményeként jöttek 

létre. magyarország esete jó példa arra, hogyan kísérelhető meg új módszerekkel a komp-

lexitás menedzselése egy decentralizált rendszer keretei között. A szabályozási eljárások 
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és eszközök megszületése részben annak köszönhető, hogy az oktatási szektor így próbált 

reagálni arra a feszültségre, amely egyik részről a növekvő komplexitás és decentralizáció 

jelensége, másrészről pedig az állam azon törekvései között keletkezett, hogy a rendszert 

ellenőrizze, valamint eleget tegyen a méltányosság, minőség és hatékonyság iránti fokozódó 

társadalmi elvárásnak (lásd 6.2. táblázat).

A komplex szabályozási struktúra két példa miatt is különös figyelmet érdemel: az 

egyik a tanártovábbképzés (lásd. 6.3. keret), a másik a finanszírozás (lásd 6.2. ábra).

robinson tipológiájára visszatérve a 6.2. ábrán látható szabályozó rendelkezések 

mindegyikét inkább a felszabadító menedzsment alá sorolhatjuk, mintsem a menedzsment 

és az ellenőrzés három másik kategóriájába. Az a feltűnő paradoxon, hogy a „felszabadítás” 

a rendszer fölötti kontroll fokozására törekszik, valójában nem paradoxon, amint azt később 

igazolni próbálom.

6.2. táblázat 
Új szabályozó rendelkezések a magyar oktatási rendszerben 

Új szabályozó rendelkezések Példák (a bevezetés időpontja)

Eljárásszabályozás. („Inkább a tevékenységeket meg-
határozó eljárásokat írjuk elő, ahelyett, hogy magukat 
a tevékenységeket írnánk elő.”)

•  Iskolai szintű stratégiai tervezés részvétel alapján 
(1993)

•  Kötelező helyi és regionális tervezés részvétel alapján 
(1996)

•  Programakkreditáló testületek felállítása (1999)

Konzultáció és részvétel. („Ültessük le az embereket 
beszélgetni, és hagyjuk, hogy megpróbálják kidolgozni 
a megoldást.”)

•  Országos, regionális, helyi és iskolaszintű konzultációs 
testületek (törvények: 1985, 1993, 1996)

•  Erős konzultációs jogokat kapnak a tantestületek az 
igazgató kijelölése kapcsán (1986)

•  Az oktatás területek szerinti tervezése (1996)
•  Az országos szakszervezetek állami támogatást 

kapnak (1990-es évek elejétől)
•  Nyitott társadalmi viták sora (például a nemzeti alap-

tantervről az 1990-es években)

Mediáció és a konfliktus helyi menedzselésének támo-
gatása. („Nyújtsunk segítséget kívülről azoknak, akik 
megpróbálják a problémáikat egymás között megoldani.”)

•  Mediáció az oktatási ombudsman segítségével (1999)

Ügyfélközpontú megközelítések. („Nézzük meg az 
ügyfelet – a felhasználót vagy a fogyasztót –, és lássuk, 
mit akar.”)

•  Partnerségen alapuló megközelítés a Comenius 2000 
QA program révén (1999)

•  Az oktatási ombudsman a szülői jogok védelmezője 
(1999)

•  Az iskolák eredményeinek közzététele (az 1990-es 
évek eleje óta)

•  Erősödő elektronikus kommunikáció, közoktatási 
honlapok (az 1990-es évek második felétől)

•  Országos információs rendszer az általános iskolából 
a középfokú oktatást nyújtó intézményekbe való átme-
netet segítendő – „KIFIR”-rendszer (1999)

•  Az oktatásmenedzsment-tréningek egyik tantárgyává 
válik a marketing (1998)

Varadi-az-innovacio-halozatai-vegleges-3.indd   140 2/5/12   12:35:02 PM



141

Új szabályozó rendelkezések Példák (a bevezetés időpontja)

Kommunikáció és tanulás. („Segítsük a helyi játékosokat 
az új körülményekhez való alkalmazkodásban a kommu-
nikáció és a tanulás elősegítésével.”)

•  Szakmai konferenciák szervezésének állami támogatá-
sa (1980-as évek végétől)

•  Új tanár-továbbképzési rendszer (1996)
•  A kutatás mint kommunikációs eszköz (az 1980-as 

évek vége óta)
•  Oktatási média (nincs pontos időpont)

Szerződéses viszonyok szorgalmazása. („Kössünk 
szerződéseket ahelyett, hogy egyoldalúan feladatokat 
rónánk ki.”)

•  „Szerződés” formában megfogalmazott iskolai pedagó-
giai programok (1998)

•  Az iskolák lehetőséget kapnak rá, hogy a fenntartó ön-
kormányzattal szemben bírósági keresetet nyújtsanak 
be (1993)

•  Projektszerződések (az 1990-es évek közepétől)

Menedzserek által vezetett szervezetek. („Inkább egy 
szervezetet bízzunk meg a feladattal, ahelyett, hogy 
igazgatási szinten tartanánk; foglalkoztassunk egy 
menedzsert, ahelyett, hogy bürokratákkal dolgoznánk. 
Ő kockázatot vállal, mert érdekelt az eredményesség-
ben.”)

•  Versenyeztetés révén menedzserek által vezetett új 
magánvállalkozásokat választottak ki bizonyos felada-
tok elvégzésére:

 –  Központi innovációs alap – 1988
 –  Európai programok – 1996
 –  Információs szolgáltatások – 2001
 –  Új tanár-továbbképzési program – 1996
 –  Comenius 2000 QA Programiroda

PPP. („Dolgozzunk magánvállalatokkal és egyéni 
vállalkozókkal.”)

•  Magántanácsadók által végzett iskolai értékelések 
(1993)

•  Állami támogatást kapnak az iskolák és a helyhatóság-
ok tanácsadói szolgáltatások igénybevételére (1999)

•  Comenius 2000 QA Program – magánvállalkozó 
konzulensek (1999)

•  A nem állami tanár-továbbképzések támogatása 
(1997)

Programok és projektek. („Inkább célzott projektekre 
koncentráljunk, ahelyett, hogy mindig a szolgáltatás 
egészét tartanánk szem előtt.”)

•  Támogatás az innovációs alapokból (1987)
•  QA mint fejlesztési program (1999)
•  PHARE oktatásfejlesztési programok (1996)

Autonómiabővítés. („Adjunk autonómiát a helyi egysé-
geknek.”)

•  Az iskolák önálló jogi személlyé válnak saját alapító 
okirattal (1993)

•  A tantestületek jogai bővülnek (1985, 1993)

A standardok meghatározása és az eredmények érté-
kelése. („Határozzunk meg általános standardokat, és 
ellenőrizzük teljesítésüket.”)

•  Tartalmi standardok a nemzeti tantervben (1995)
•  Standardok az épületek, a felszerelések és a tanköny-

vek vonatkozásában (1998–2001)
•  Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 

(1999)
•  Társadalomtudományi módszereken alapuló értékelő 

felmérések (például a 2001-es óvodai felmérés)
•  A diákok teljesítményének rendszeres országos 

felmérése (1986)
•  Az tanártovábbképző programok és kurzust tartó 

intézmények akkreditációja (1997)

Ösztönzők általi szabályozás. („Tegyük érdekeltté a helyi 
játékosokat a kezdeményezésben.”)

•  Új finanszírozási mechanizmus (1989, 1996)
•  Innovációs alapok (1987)
•  Helyi pályázati rendszerek (1997)

Komplex szabályozási eljárások. („Alkalmazzunk több, 
egymást erősítő és szinergiákat létrehozó szabályozó 
eszközt.”)

•  Új finanszírozási mechanizmus (1989, 1996)
•  Tanártovábbképzés (1996)

Forrás: a szerző.
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6.3. A tanártovábbképzés magyar szabályozása 

– Államilag garantált finanszírozás.

– A tanártovábbképzés támogatásának összegét az egyes iskolák kapják 

meg a tanárok után járó rögzített normatíva formájában.

– A programok és a kurzusokat tartó intézmények (köztük magánintézmények) 

nyitott versenye.

– A programok és a kurzusokat tartó intézmények állami akkreditációja.

– A tanártovábbképzés működtetésére átutalt állami támogatás iskolai kezelé-

sének szabályozása (például iskolai továbbképzési tervet kell készíteni).

– Az iskolai szintű egyéni előléptetéseket a tanártovábbképzésben való rész-

vétel is meghatározza.

– létrehozzák a koordináció, a fejlesztés és a minőségbiztosítás országos 

központját.

 

Ha egy meglehetősen komplex rendszerben kívánjuk csökkenteni a kockázatokat és a konf-

liktusokat, valamint megerősíteni az irányítást és az együttműködést, akkor a jól szervezett 

és strukturált „felszabadítás” valószínűleg az egyetlen járható út az oktatáshoz hasonló köz-

szolgáltatások feletti társadalmi kontroll fenntartásához.

mint már elemeztük, ennek kulcsmozzanatai egyrészt a tanárok elkötelezettségének 

szintje és attitűdjeik, másrészt pedig az, hogy az oktatásról milyen kép él a társadalomban 

(6.1. táblázat). Ha gyengül a tanárok szakmai és társadalmi elkötelezettsége, megnő az esély 

a paternalista és támogató ellenőrzési struktúrák ismételt megerősödésére.

Ha a társadalom hajlamos a tanítást külső szabályokkal könnyen irányítható egyszerű 

feladatnak tekinteni ahelyett, hogy erősen személyre szabott és komplex szakmai tevékeny-

ségnek ítélné, akkor ez valószínűleg részletesebb és formalizáltabb szabályozást eredmé-

nyez. elméletileg nem lehet kizárni azt a forgatókönyvet sem, hogy részletekbe menő és 

szűklátókörű folyamatos kontroll alakul ki (4. típusú szabályozás a 6.1-es táblázatban). mind-

azonáltal a magyar alkotmány által szavatolt decentralizált kormányzati keretek miatt ennek 

a forgatókönyvnek a megvalósulására igen csekély az esély, úgyhogy az iskolai autonómián, 

valamint az eredmény- és kimenetkontrollon alapuló 1. típusú szabályozásnak meglehetősen 

kevés alternatívája marad. ennek következtében szükség lenne a magyar tanárok szakmai és 

társadalmi elkötelezettségének megerősítésére, illetve annak hangsúlyozására, hogy a taní-

tás erősen személyre szabott, komplex szakmai tevékenység.
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4. KövetKeztetés

Az 1990-es évek eleje óta a magyar oktatási rendszer azzal a kettős kihívással néz szembe, 

hogy milyen formában tudja egy erősen decentralizált szabályozás mellett biztosítani a mél-

tányosságot, a hatékonyságot és a minőséget, egyúttal kézben tartva a komplexitást, kezelve 

a kockázatokat és a konfliktusokat. mivel a központosítás visszaállítását az alkotmányos kor-

látozások és a központi irányító apparátus hiányos erőforrásai nagyjából kizárják, új szabá-

lyozó mechanizmusok kifejlesztésére volt szükség. Az elemzés azt mutatja, hogy a magyar 

oktatási szektorban létrehozott szabályozó mechanizmusok közül számos hasonlít azokhoz, 

amelyeket más országokban az új közigazgatási reformok kapcsán vezettek be. ennek oka 

valószínűleg abban rejlik, hogy a modern közszolgáltatási rendszerekkel szembeni kihívások 

6.2. ábra
A magyar iskolai oktatás finanszírozásának mechanizmusai

Finanszírozás A standardok meghatározása

ORSzágOS 
SzInt

Általánosan meghatározott iskolai 
szintű működési standardok (ha-
tással vannak a helyi finanszírozási 
megállapodásokra)

A finanszírozás 2–3 
százaléka kerül köz-
vetlenül az iskolához 
egy-egy országos 
cél megvalósítása 
érdekében

Normatív támogatás (fejpénz)

Forrás: a szerző.

Finanszírozási megállapo-
dás (az általános országos 
standardok figyelembevétele 
mellett)

HElyI SzInt

ISKOláK SzIntjE
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hasonlóak. A növekvő komplexitás rugalmasabb és decentralizáltabb szabályozást igényel, 

miközben egyre kifinomultabb szabályozó eszközök szükségesek ahhoz, hogy a fokozódó 

autonómiával rendelkező helyi egységek együttműködését biztosítsák.

melléklet

A második világháborút követő integráció és decentralizáció főbb állomásai (lásd Balázs és 

munkatársai, 1998)

– Az 1950-es években az úgynevezett szovjet tanácsi rendszer bevezetésével az 

oktatás irányítását a közigazgatás általános rendszerébe integrálták, hasonlóan 

a szovjet blokk többi országához.

– Az 1960-as évek végén megszüntették az oktatásigazgatás helyi és regionális egy-

ségeinek úgynevezett „kettős alávetését”. Attól kezdve a legfelsőbb szintről nem 

érkezhetett közvetlen utasítás az iskoláknak.

– Az 1960-as évek végén bevezették a regionális infrastrukturális tervezés egységes 

rendszerét, amely az oktatástervezést is magában foglalta.

– Az úgynevezett tanácsi törvény az 1970-es évek elején nagyobb autonómiával ru-

házta fel az önkormányzatokat és iskolafenntartói hatáskörüket is megnövelte.

– Az 1970-es évek közepén a középfokú szakképzés irányítását országos szintről re-

gionális szintre delegálták; az évtized végén a folyamat folytatódott és elérte a hely-

hatóságokat is.

– Az 1980-as évek elején a tanácsok oktatásért felelős osztályai összeolvadtak a más 

területekért felelős osztályokkal (például az egészségügyi és a szociális ügyek osz-

tályaival).

– Az 1980-as évek közepén – az 1985-ös közoktatási törvény révén – az oktatási fel-

ügyelet különvált a közigazgatástól, és támogató szolgáltatásként szerveződött újjá, 

miközben az iskolák autonómiája nagymértékben növekedett.

– 1989-ben megszüntették a helyi és a központi költségvetés összevonását, a helyi 

tanácsok állami támogatását normatív alapokra helyezték, és a helyhatóságoknak 

is szerepet kellett vállalniuk a saját bevételeik növelésében.

– 1990-ben a korábbi helyi tanácsokat politikailag független helyi önkormányzatok 

váltották fel, amelyek a korábban állami tulajdonban lévő iskolák fenntartói lettek.

– 1992-ben a tanárokat is a közalkalmazotti törvény hatálya alá vonták, és minimál-

bérüket országos szinten fizetési lépcsők révén határozták meg.

– 1993-ban a közoktatási törvény széleskörű hatalommal ruházta fel a helyi önkor-

mányzatokat, és eltörölte a tanterv korábbi szoros központi szabályozását.
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7  FejeZet 

elérhető célok és strAtéGIAI kIhívások – A köZoktAtás 

koncepcIonálIs átAlAkításánAk kérdése AnGlIáBól néZve

mIchAel BArBer1 

MINISZTERELNöKI HIVaTaL, LONDON, NB

 

Összefoglalás 

A szerző e tanulmányban − amely a 2000-es rotterdami schooling for tomor-

row konferencián elhangzott megnyitó előadásán alapul − úgy érvel, hogy az 

oktatási rendszereket elsöpörhetik a növekvő elvárások, az új gazdaság és glo-

balizáció, ha nem történik jelentős, stratégiai változás. napjaink kormányzati 

kontextusában az oktatáspolitikának az lenne a feladata, hogy menedzselje és 

terjessze a hatékonyan működő megoldásokat, az erről való ismereteket, lépjen 

közbe alulteljesítés esetén, teremtse meg a rendszer változásának képességét 

és biztosítsa a megfelelő rugalmasságát. A fejezet nemzetközi kutatásokra és 

az angol oktatáspolitikára egyaránt hivatkozva olyan keretet állít fel, amelyben 

ezek a kérdések hatékonyan kezelhetők. négy elérhető célt vázol fel: az egysé-

gesen magas követelményeknek való megfelelést, a teljesítményszakadék szű-

kítését, a személyre szabott tudásátadás felszabadítását és a személyiségfej-

lesztést hangsúlyozó oktatás előmozdítását. A tanulmány öt stratégiai kihívást 

is megnevez: a tanítás koncepciójának megváltoztatását, magas autonómiával 

rendelkező/kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolák létrehozását, kapacitásfej-

lesztést és tudásmenedzsmentet, új partnerségek létrehozását, valamint a kor-

mány szerepének megújítását.

1   Michael Barber professzor a Miniszterelnöki Hivatal Szolgáltatási Osztályának [Delivery Office] vezetője, a tanulmány megírásának idején 
az Oktatási és Foglalkoztatási Osztály Standardokat és Hatékonyságot Felügyelő Egységének [Standards and Effectiveness Unit at the 
Department of Education and Employment] igazgatója volt.
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1. növeKvő társADAlMI elvárásoK

A közoktatási rendszerek a 20. századi jóléti állam szerves részeként, a 19. század két meg-

határozó tényezőjének – úgy, mint az iparosítás és a létrejövő nemzetállam − vívmányai. 

Az intézkedések arra készítették fel a tömegeket, hogy tevékenyen hozzájáruljanak az ipari 

társadalom megvalósításához, és egyúttal a nemzeti identitást is formálták. A 21. század 

kezdetén, amikor a komplexitás és bizonytalanság ködén át vizsgáljuk a jövőt, fő feladatunk 

elsősorban a közoktatási rendszerek fennmaradásának biztosítása. mára végső soron meg-

ingott mindkét ösztönző tényező; az ipari társadalom és a nemzetállam fennmaradása is 

kérdésessé vált. A megreformált gazdaság és a globalizáció mint az új korszak meghatározó 

erői, a bennünket körbevevő páratlan technológiai forradalom gyermekei.

Világos cselekvési terv híján ezek a roppant erők könnyen elsöpörhetik a közokta-

tási rendszereket. épp úgy, ahogy a vallás egyéni választás és lelkiismeret kérdésévé vált 

a felvilágosodás után, az oktatás is elindulhat ebbe az irányba, ha a fejlett világ gazdaságát 

továbbra is a robbanásszerű átalakulás jellemzi. egyre több szülő rendelkezik minden eddi-

ginél nagyobb keresettel: vajon nem dönthetnek-e egyfajta életstílus-választásként úgy, hogy 

jövedelmüket legbecsesebb kincsükre, a gyermekeikre kívánják költeni, mégpedig olyan ok-

tatási forma megvásárlásával, amely kifejezetten az ő világképükhöz illeszkedik? és ha így 

cselekednek, akkor vajon egyszerű lenne-e meggyőzni őket arról, hogy továbbra is fizesse-

nek adót más szülők gyermekének oktatását támogatva?

éppen ezért nem feltételezhető, hogy a közoktatás struktúrája a korábbi állapothoz 

viszonyítva változatlan marad: a 21. század elvárásaihoz kell szabni, ami majdan a közoktatás 

gyökeresen új felfogását eredményezné. ez részben egy korábbi vitát élez ki ismét: a jó ok-

tatás nemcsak a modern gazdaság sikeréhez, hanem egy igazságosabb társadalom meg-

teremtéséhez is egyre fontosabb tényező. miközben a huszadik század valamennyi peda-

gógusa egyetértett ebben, nagyon kevés, talán egyetlen oktatási rendszer sem biztosította 

a gondolatmenetből következő egységesen magas színvonalat. A társadalmi és technológiai 

változás üteme olyannyira felgyorsult, hogy a jó oktatást nélkülöző polgárok közül még azok 

sem lehetnek biztosak benne, hogy holnap dolgozni fognak, akik ma még szerencsések 

és van munkájuk. Az egyre szélesebb globális piacon minden állam keresi a lehetőségét, 

hogy legalább olyan magas oktatási standardokat állítson fel, mint a többi ország − amelyek 

a befektetőket is vonzzák −, másrészt pedig sikeressé teheti polgárait. A jó oktatáshoz való 

hozzáférés egy adott közösségben döntően befolyásolja a bevételek eloszlását és a társa-

dalmi kohézió mértékét is.

Azok számára, akik igyekeznek előmozdítani az oktatás reformját és szeretnék meg-

állítani a huszadik századi iskolarendszer gyengülésének folyamatát, a legfőbb kérdés az: va-

jon honnan tudhatnánk, milyen irányba lépjünk. rengeteg ismeretünk van arról, hogy a múlt-

ban mi működött, de a jövőre nézve nemigen vannak bizonyítékaink. Az agyról és a tanulásról 
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rendelkezésre álló tudás rohamos bővülése, amely összefonódik a technológiai lehetőségek 

tágulásával, olyan lehetőségeket teremt, amelyek később talán az oktatás legalapvetőbb 

szintjét, a tanár-diák interakciót is átalakítják. de a jelentős társadalmi változások, így a sok-

színűség, a népesség mobilitásának növekedése a pedagógusokat új és folyamatosan válto-

zó körülményekkel szembesítik. mindezek eredményeként azok a jellemzők, amelyek mond-

juk 1975-ben meghatározták, hogy milyen a sikeres oktatási rendszer, a jövőben valószínűleg 

nem állják meg a helyüket.

lehettek a korábbi elvárások szerint bármilyen jók, a kiterjedt, kevéssé dinamikus, 

tisztelet által övezett és bürokratikus közszolgáltatások ideje lejárt. Az új korszakban a köz-

szolgáltatásoknak képeseknek kell lenniük a gyors változásra, az üzleti szférával ápolt part-

neri kapcsolatok kialakítására, el kell tudniuk számolni a nyilvánosság előtt az eredményeik-

kel, nyitottnak kell lenniük a sokféleségre, világszínvonalú teljesítményre kell törekedniük, és 

a folyamatos tanulást szem előtt kell tartaniuk. A legsikeresebb gazdasági szervezetek jel-

lemzőit kell magukévá tenniük, amelyek minden elérhető – emberi vagy egyéb − erőforrásu-

kat a céljaik elérése érdekében összpontosítják, és amelyek hajlandóak kockázatot vállalni 

a mind komplexebb körülmények között. emellett a gyakran szkeptikus és mindig türelmetlen 

nyilvánosságot is meg kell győzniük, hogy magas színvonalon, egyre növekvő teljesítménnyel 

dolgoznak.

mindezek miatt a közoktatási rendszerek reformja akut probléma. A felelős helyzet-

ben lévők nem támaszkodhatnak bizonyosságokra. Annyit tehetnek, hogy a bevált eljárások-

ra vonatkozó ismereteket kezelik és terjesztik, közbelépnek alulteljesítés esetén, megteremtik 

a rendszer változásának képességét, biztosítják, hogy a struktúra elég rugalmas és adaptív 

legyen ahhoz, hogy folyamatosan tanuljon és az ismereteket hatékonyan implementálja. A fe-

jezetben meghatározzuk, milyen célokat kell elérnie és stratégiai kihívásokkal szembenéznie 

a huszonegyedik század oktatási rendszereinek.

2. A négy elérenDő cél 

2.1. Az első elérendő cél: az egységesen magas 
követelményeknek való megfelelés

A múltban gyakran alkalmazták a „siker mindenkinek” szlogenjét, de a valóság ettől igencsak 

eltért. némely országok ugyan jobban teljesítettek, de mindegyik jelentős arányban tolerálta 

a kudarcokat és az alulteljesítést. A huszonegyedik század kihívása az, hogy a „siker min-

denkinek” szlogent valósággá tegyük. ez egyszerre követeli meg azt, hogy a pedagógusok 

higgyenek abban, hogy minden tanuló megfelelhet a magas elvárásoknak, illetve azt, hogy 

az oktatáspolitikai intézkedések révén ez a rendszer egészében megvalósuljon. röviden, 
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az új évszázad minden korábbinál ambiciózusabb célt állít az oktatási rendszerek elé; ez az 

egyik magyarázata annak, hogy miért fokozódik a tanárokra és általában az oktatás területén 

dolgozókra nehezedő nyomás.

Ahogy a standardok egyre inkább az oktatás hajtóerejévé válnak, a huszadik száza-

di oktatáspolitika logikája fejre áll. korábban az oktatáspolitikusok bemeneti kontrollra vagy 

standardizációra törekedtek: meghatározták az iskolai férőhelyek számát, a tanárok képe-

sítését, a tanterv tartalmát, az osztályok méretét, a heti óraszámot, az iskolaév hosszát, 

a tankönyvellátást és az egyéb anyagok biztosítását, vagyis az oktatáspolitikai állandók a be-

meneti oldalon voltak. A mai társadalmaink sokféleségét és a diákok változatos hátterét figye-

lembe véve nem meglepő, hogy az elért standardok, azaz a kimenet lett a változó. Az a kihí-

vás azonban, hogy mindenkinek meg kell felelnie a magas követelményeknek, azt feltételezi, 

hogy a kimenet válik állandóvá, következésképpen a bemeneti oldalon találjuk a változókat.

egyes diákoknak több tanulásra van szükségük a magas standardok eléréséhez, má-

sok intenzív egyéni foglalkozást igényelnek; ezt az időt és „törődést” biztosítani kell számukra. 

Bizonyos diákok a kor előrehaladtával könnyebben tanulnak munkahelyeken és közösségek-

ben, míg mások az iskolában érnek el jobb eredményt; meg kell adni nekik a választás lehe-

tőségét. A különböző diákokhoz a tanítás és tanulás különböző módjai illenek; a tanároknak 

ezért személyre szabott pedagógiai módszereket kell alkalmazniuk. Ahhoz, hogy a kimeneti 

oldalon ugyanazt az eredményt kapjuk, a bemenetet – akármi is legyen az – variálnunk kell.

más szóval, a mindenki által elérendő magas standardok jelentette új kihívás az ok-

tatásról való huszadik századi gondolkodás számos pillérét megingatja. „Ha a követelmény 

jelenti az állandót, akkor minden egyébnek változónak kell lennie” – ez lesz az új szlogenünk. 

A következő két elérendő cél közvetlenül ebből következik.

2.2. A második elérendő cél: a teljesítmények közötti szakadék szűkítése

Az elmúlt két évtizedben egyre többet tudtunk meg az iskolák hatékonyságáról, fejlődéséről 

és az ezeket előmozdító oktatáspolitikai intézkedésekről. Angliában most vezetik be a folya-

matos fejlődést szolgáló kereteket, az intézkedés éppen ezt az új tudást helyezi az oktatás-

politika centrumába. A keret valamennyi elemét egy olyan rendszerhez való hozzájárulásként 

kell felfognunk, amelyben a magas kihívás és az erős támogatás egyszerre van jelen.

egyre több tapasztalat igazolja, hogy a megközelítés jól működik. előmozdítja va-

lamennyi iskola fejlődését, melynek eredményeként Angliában az összes alapvető teljesít-

ményindikátor a megfelelő irányban mozog. Például a súlyos alulteljesítés minden egyes ese-

tét észlelik és kezelik. A keret működése óta több mint 600, korábban lecsúszó iskola hozta 

be hátrányát, és indult el a fejlődés útján. A hasonló megközelítést alkalmazó más rendszerek 

is pozitív bizonyítékokat szolgáltatnak (például texas és kentucky az UsA-ban).
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7.1. táblázat 
A „magas kihívások, erős támogatás” rendszerének keretei

Ambiciózus standardok A Nemzeti tanterv magas követelményeket állapít meg
Országos mérés 7, 11, 14 és 16 éves korban
Jó gyakorlatokon alapuló részletes tanítási programok
Választható Világszínvonal-teszt, amely az 1995-ös TIMSS legjobb 10%-ának 
teljesítményén alapul

Kibővített felelősség Az iskola elszámoltatható
Az iskolák dönthetnek a forrásokról és a foglalkoztatásról
A tanulókra alapozott finanszírozás
Nyitott beiskolázás

jó adatok/világos célok A diákok egyéni teljesítményadatait országosan nyilvántartják
Elemzik az országos teszten elért eredményeket
Minden iskolának vannak éves összehasonlító teljesítményadatai
A hasonló beiskolázási körbe tartozó iskolákkal való összehasonlítás
Kötelező célmeghatározás kerületi és iskolai szinten

Hozzáférés a jó 
gyakorlatokhoz és 
a minőségi szakmai 
továbbképzéshez

Általános szakmai fejlődés az országos prioritások körében (írás-olvasás, 
számolás, infokommunikációs technológiák)
A személyi vezetői képességek fejlesztésének joga
A standardokat tartalmazó honlap (www.standards.dfee.gov.uk)
Kiemelkedő iskolák1

A helyi oktatási hatóság felelőssége
Az iskolák diszponálnak a szakmai továbbképzések forrásai felett
Az oktatáskutatás reformja

Elszámoltathatóság Országos szakfelügyeleti rendszer az iskolák és az oktatási hatóságok 
(iskolakerületek) számára
Minden egyes iskolát 4-6 évente ellenőriznek
Az ellenőrzések minden jelentését publikálják
Évente publikálják az iskolai/kerületi szintű teljesítményadatokat és célokat

Beavatkozás a sikerrel 
ellentétes arányban (anyagi 
támogatás, asszisztencia, 
következmények)

A sikeres iskolák irányában
Kiemelkedő iskola státus
Ünnepségek a siker hangsúlyozására
Elismerés
Címek az iskolák teljesítmény szerinti jutalmazására
Nagyobb autonómia

Minden iskola irányában
Az ellenőrzést követően akciótervet dolgoznak ki
Iskolafejlesztési támogatás az akcióterv implementálásához
A teljesítmény monitorozása a helyi oktatási hatóság révén

Az alulteljesítő iskolák irányában
Előíróbb jellegű akcióterv
Az extra költségvetés visszavonása és a hatáskör szűkítése (ezek csak 
lehetőségek)
Országos és a helyi oktatási hatóság által végzett teljesítménymonitoring
Kiegészítő támogatás a tendenciák megfordítása érdekében (de csak gyakorlati 
intézkedésekre)

A lecsúszó iskolák irányában
Ugyanazok, amelyek az alulteljesítő iskolák irányában, plusz
Az idejekorán fontolóra veszik az iskolabezárást 
Kerületi terv az iskolai tendenciák megfordítására, rögzített céldátummal 
(legfeljebb 2-éves periódus)
Országos monitoring évente három alkalommal
Tiszta lappal indulnak a gyerekek egy újonnan létrehozott iskolában 

A lecsúszó lEA-k (helyi oktatási hatóságok) irányában
A központi kormányzat közbelépése
Lehetséges bizonyos funkciók szerződéses kiszervezése a magánszektorba 

Forrás: a szerző

1 Beacon schools: vilgítótornyok vagy zászlóshajók; nálunk referencia iskolák. (A szerk.)
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miközben a „magas kihívás – erős támogatás”-modell szükséges, önmagában nem elégsé-

ges. A színvonal mérsékelt tempójú emelkedése nem elégíti ki a szkeptikus közvéleményt, 

és önmagában ahhoz sem elegendő, hogy a hátrányos térségekben, illetve a többi területen 

található iskolák közötti teljesítményszakadékot szűkítse. Bizonyos országok korábban meg-

lehetősen hatékonyan csökkentették a különböző területek közötti eltéréseket, más országok 

– így Anglia – számára azonban ez akut problémát jelent a történelmileg kialakult társadalmi 

és gazdasági egyenlőtlenségek miatt. de ez, éppen az oeCd-n belül, még az angliainál ki-

sebb szociális különbségekkel bíró országokban is egyre nagyobb kihívást jelent a növekvő 

bevándorlásnak köszönhetően. éppen ezért minden rendszernek folyamatosan törekednie 

kell a különböző területek és diákcsoportok közötti teljesítményszakadékok csökkentésére.

ez az oka annak, hogy az angol kormányzat a folyamatos fejlődés keretének meg-

alkotása mellett életbe léptette az országos Írás-olvasás és számolás stratégiát [national 

literacy and numeracy strategies] is. ezek az intézkedések alapvetően megváltoztatták a ta-

nítás és a tanulás gyakorlatát mind a 20 000 általános iskolában, és drámai mértékben javí-

tották az általános iskolás tanulók teljesítményét. A négy évvel korábbi felméréshez képest 

2000-ben 125 000-rel több tizenegy éves diák ért el jó teljesítményt az írás-olvasás és a ma-

tematika teszten.

Az eredmények nemcsak általános javulást mutatnak, de a fejlett és elmaradott te-

rületek közötti teljesítményszakadék is bizonyíthatóan szűkül. Ugyanez érvényes a matema-

tikára is. érdemes megjegyezni, hogy a legalacsonyabb teljesítményt nyújtó helyi oktatási 

hatóság iskoláinak átlagos szintje ma már túllépi a teljes rendszer négy évvel ezelőtti átlagát. 

kijelenthetjük, hogy ezek a stratégiák megteremtik a társadalmi befogadás lehetőségét a kö-

vetkező generáció számára.

ezen túlmenően az említett stratégiák az angol fiúk és lányok közötti anyanyelvi telje-

sítményszakadékot is szűkítik; és azok a területek, ahol nagyobb arányú az etnikai kisebbsé-

gek jelenléte, gyorsabb fejlődést mutatnak mind a matematika, mind pedig az angol nyelv te-

rén, mint a teljes populáció átlaga. úgy tűnik, hogy ezek a fejlemények az összes iskolával és 

diákkal szembeni következetesen magas elvárásoknak, valamint a folyamatos befektetésnek 

köszönhetőek, amelynek révén minden tanár magas színvonalú szakmai továbbképzésen 

vesz részt. A siker annak is köszönhető, hogy az implementált stratégia egységes, minden 

egyes iskolára vonatkozik, miközben célzott is, azaz többlettámogatást nyújt a fokozottabb 

kihívásokkal szembesülő iskoláknak. ez gyökeres változást jelent az egyenlőtlenség csök-

kentése terén, összevetve a múltban zajlott, csalódást okozó kísérletekkel, amelyekben bizo-

nyos csoportokat céloztak meg a jó szándékú programokkal, és amelyek, jóllehet akaratla-

nul, de elszigetelték őket a többségtől, és csökkentették velük szemben az elvárásokat.

most kezdődik Angliában a középfokú oktatás stratégiájának kidolgozása, amely már 

az általános iskolai stratégia sikereire épít. 204 középiskolában működik jelenleg olyan kísér-

leti program, amelynek célja a 11–14 éves diákok körében az angol nyelvi, matematikai és 

természettudományi teljesítmény növelése. egy célzott program, az úgynevezett Excellence 
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in Cities2, szintén kiegészítő támogatást nyújt a legnagyobb kihívásokkal küzdő területeken 

található középiskoláknak. korai lenne biztosan állítani, hogy ezek a fejlemények szűkíteni 

fogják az iskolák körében tapasztalható teljesítményszakadékot, de az eddigi jelek óvatos 

optimizmusra adnak okot.

Csak az általános iskolai reform néhány éves folytatása és a középiskolák reformjá-

nak implementálása révén lehetséges, hogy e korai fejleményeket olyan tőkévé halmozzuk 

fel, amely immár visszafordíthatatlan változást jelent. Az eltérő kiindulóponttal és más-más 

társadalmi előzménnyel rendelkező országok különböző stratégiákat követnek majd, de a tel-

jesítményszakadék szűkítése mindenki számára kihívást jelent az elkövetkező évtizedben.

2.3. A harmadik elérendő cél: az személyre szabott oktatás felszabadítása

Ha a követelményeket tekintjük állandónak és a bemeneteket változónak, akkor minden 

egyes diák egyéni szükségleteihez és törekvéseihez kell igazítanunk az oktatást. ez talán 

túl ambiciózusan hangzik, de ha nem sikerül elérnünk, akkor sohasem valósulnak meg az 

egységesen magas standardok. emellett a modern technológia alkalmazása, mint azt a gaz-

daság egyéb szektorai már megmutatták, a személyre szabás korábban elérhetetlen szintjeit 

teszi lehetővé. Az egyik infokommunikációs technológiával foglalkozó vállalat, a dell, nem 

a polcról árulja számítógépeit, hanem a vásárló pontos igényeihez igazítva építi meg a gépet. 

ez az a gondolkodásmód, amelyre az oktatási rendszereknek eléggé érzékennyé kell válniuk 

ahhoz, hogy lebontsák a tanulás előtt tornyosuló iskolai, illetve külső akadályokat, amelyek 

számos fiatalt gátolnak abban, hogy megfelelő színvonalon teljesítsenek.

Az említett angol példák jól illusztrálják a megvalósítás menetét. körülbelül 1000, 

nagyvárosi régiókban található középiskolában alkalmaznak olyan mentorokat, akik sze-

mélyre szabott támogatást nyújtanak azon diákoknak, akiket nehéz otthoni körülményeik 

akadályoznak az előrehaladásban. ennek közvetlen következményeként a diákok viselkedé-

se, iskolába járása és eredményei javulnak, és nemcsak a mentoráltaké, hanem az osztály 

többi tanulójáé is. ehhez hasonlóan azoknak a diákoknak, akiket érzelmi vagy viselkedési ne-

hézségek miatt az iskolai környezetben nem tudnak megfelelően tanulni, személyre szabott 

teljes tanítási idős programokat terveznek. A notschool.net az egyik, e program keretében 

megvalósult kísérlet. egy olyan online virtuális tanulóközösségről beszélünk, amely nagyjából 

100 tizenéves diákot tömörít, akiket különböző okokból eltávolítottak az iskolákból. A diáko-

kat a tanár-facilitátorok támogatják elektronikus módon és rendszeres személyes, szemtől 

szembeni beszélgetéssel, illetve tutorálással egyaránt. A projektben részt vesz a BBC és 

a national science museum is. még túl korai megmondani, hogy a kísérlet milyen eredmény-

2  1999 óta futó oktatási kormányprogram, amely először csak a számos problémával küzdő nagyvárosi középiskolák fejlesztését célozta meg, 
de a sikerek hatására kiterjesztették az általános iskolákra is. (A szerk.)
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nyel zárul, de egy hasonló, Birminghamben futó projekt, a University of the First Age már 

ígéretes eredményeket hozott. érdekes, hogy e tanítási mód fajlagos költsége nem szigni-

fikánsan magasabb, mint a hagyományos tanításé; és természetesen sokkal alacsonyabb, 

mint annak a társadalmi költsége, ha az ilyen körülmények között élő diákoknak semmilyen 

oktatást nem biztosítanának.

Az egyedi bánásmód kulcs a diákok sokféle egyéni törekvésének támogatására is, 

amelyek túllépnek az alaptantárgyak elsajátításán. legyen ez akár a jazz-zongorázás, kö-

zéppályás szerep a focipályán vagy egy váza napraforgó lefestése, az oktatási rendszer-

nek biztosítania kell minden egyes diáknak a kiválóság lehetőségét. Amellett, hogy ezek 

önmagukban is értékes tevékenységek, segítségükkel nőhet a fiatalok önbizalma, hatékony 

hozzáállást és kötődést építhetnek ki a tanulással szemben. Az új szolgáltatás a nagy angol 

városokban már elérhető a tehetséges, jó képességű fiatalok számára, és mindenhol virá-

goznak az iskolán kívüli tanulási lehetőségek.

A reform következő fázisának egyik feladata az, hogy a különböző fejlesztések tág 

spektrumát koherenssé tegyük. Félévente minden egyes iskola személyre szabott, kihívást 

és fejlődést jelentő célt állít diákja elé, a tanulókat és szüleiket is bevonva a döntésekbe. 

A legjobb általános és középiskolákban ez már bevett gyakorlat; a jó gyakorlat terjesztése és 

a szakmai továbbképző programok révén szeretnénk elérni, hogy általánossá váljék. Így az 

országos és az iskolai tanterv mellett először kap majd minden egyes diák egyéni tantervet, 

amelyet úgy állítanak össze, hogy az iskolában, az iskolán kívül és otthon elérhető különböző 

tanulási lehetőségek kiaknázása révén a legjobbat hozzák ki magukból. mellőzve a huszadik 

századi elgondolást, hogy az egyént alakítsuk a rendszerhez, a rendszert fogjuk az egyének 

szükségleteihez és törekvéseihez szabni.

2.4. A negyedik elérendő cél: személyiségfejlesztő oktatás

A fenti gondolatmenet szerint az elsődleges prioritás, hogy minden diáknak magas tanulmá-

nyi követelményeket kell teljesítenie. de mind az egyéni, mind pedig a közösségi sikerek olyan 

összetett jellemzőkön alapulnak, melyek túlnyúlnak az tanulmányi értelemben vett eredmé-

nyesség keretein. erre Hollandiában a „szociális kompetencia” terminusát alkalmazzák, az 

UsA-ban „az elme és a szív habitusa” fordulatot; Gandhi a „személyiséget figyelembe vevő 

oktatásként” beszélt róla. ezek mind hasonló jellemzőkre utalnak, és a következő évtized 

során ezt figyelembe véve kell bővítenünk a standardok definícióját. ennek egyik lehetséges 

módját foglalja össze a 7.1. ábra, amely michael Bernard, a kaliforniában dolgozó ausztrál 

pszichológus munkája alapján készült.

Amit ő alapozásnak nevez, az gyakran a véletlenre van bízva. A legtöbb iskola a tan-

anyag oktatására összpontosít, és azt feltételezi, hogy a diákokra egyfajta járulékos haszon-

Varadi-az-innovacio-halozatai-vegleges-3.indd   152 2/5/12   12:35:05 PM



153

Forrás: a szerző.

To
le

ra
nc

ia
 a

 k
or

lá
-

to
kk

al
 s

ze
m

be
n

Re
fle

kt
ív

 p
ro

bl
ém

a-
m

eg
ol

dá
s

M
ás

ok
 ir

án
ti 

to
le

-
ra

nc
ia

Cé
lm

eg
ha

tá
ro

zá
s

M
ag

as
  

fr
us

zt
rá

ci
ót

űr
és

Be
ls

ő 
ta

nu
lá

si
 

ko
nt

ro
ll

O
pt

im
iz

m
us

Ö
ná

lló
sá

g

Ko
ck

áz
at

vá
lla

lá
s

Ö
ne

lfo
ga

dá
s

Teljesítmény és  
érzelmi jóllét

Tanterv, tanítás és 
értékelés

SzervezettségHaladás Állhatatosság Önbizalom

7.1. ábra
A standardok keretszerkezete

Célok

tanulmányok

Alapozás

A tanulók szellemi habitusai

ként, „csak úgy” ráragadnak a kívánatos jellemvonások. A nem túl meglepő eredmény szerint 

van, akire ráragadnak, és van, akire nem. Pedig ezek az alapok szisztematikus és hatékony 

módon, a tantervbe beépítve − nem attól függetlenül − taníthatók, így pedig a tanulmányi 

eredmények is javulnak.
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Angliában ez az elgondolás csak most kapott politikai figyelmet. A nemzeti alaptantervbe 

a legújabb felülvizsgálat során a gondolkodás tanítása is belekerült. 2002-től a társadalmi 

ismeretek is a tanterv kötelező elemévé válnak; nem pusztán az elmélet, hanem az iskolai 

és a közösségi életben való aktív részvétel is. szakmai továbbképző programokon a közép-

iskolai tanárok olyan stratégiákat sajátítanak el a következő három év során, amelyekkel 

nemcsak a diákok motivációját fokozhatják, hanem magasabb szintű gondolkodásra is ta-

níthatják őket.

minden országnak kiemelt figyelmet kell majd arra fordítania, hogy hogyan mérjük 

a diákok, az iskolák és a rendszer egészének teljesítményét a szociális kompetencia e terü-

letén. A független oktatási standardok Hivatala [office for standards in education], amely 

4–6 éves ciklusonként minden egyes iskolát megvizsgál Angliában, modellként szolgálhat 

más országok számára. Az iskolák felülvizsgálatára kialakított keretrendszer például már azt 

követeli a felügyelőktől, hogy vizsgálják meg, miként járulnak hozzá az intézmények diákjaik 

szociális, morális, szellemi és kulturális fejlődéséhez. ez a struktúra fontos rendszerszintű in-

formációkat szolgáltat az említett kérdésekben. egyre több kutatást végeznek a diákok isko-

lával kapcsolatos attitűdjeiről és elköteleződéséről, ami Angliában, európában és az egyesült 

Államokban is jelentős hatást fejt ki mind az iskolák, mind pedig a rendszer szintjén. ezen fej-

lemények a PisA-hoz hasonló nagy nemzetközi projektekkel együtt megteremtik számunkra 

az alapokat ahhoz, hogy az előttünk álló évtizedben megkövetelt személyiségfejlesztő okta-

tás számára kifinomultabb mérési rendszereket és teljesítményindikátorokat fejleszthessünk 

ki.

3. öt strAtégIAI KIHívás

3.1. Az első stratégiai kihívás: a tanítás koncepciójának megváltoztatása

Amennyiben az oktatási rendszer céljai olyan gyökeresen megváltoznak majd, ahogy azt fel-

tételeztem, akkor az oktatásban dolgozóknak is – különösen a tanároknak – radikális változá-

son kell átesniük. A szükségszerű változások az attitűdtől a pedagógiáig mindenre kiterjed-

nek. A bemeneti állandóktól a követelményállandóig tartó ugráshoz a tanárok gondolkodását 

is teljesen új alapokra kell helyezni. mindenekelőtt arra van szükség, hogy a tanárok tényleg 

elhiggyék: minden egyes diák képes a magas követelmények teljesítésére. ez legalább any-

nyira hit, mint bizonyítékok kérdése, de ettől a jelentősége nem csökken. Valójában amiatt, 

hogy a nagy elvárások kulcsfontosságúak a magas követelmények teljesítéséhez, ez a hit-

tétel önmegvalósító próféciává válhat.

nem szabad alábecsülni egy ilyen napról napra, osztályteremről osztályteremre ter-

jedő, egész országot érintő váltás nehézségeit. Amikor például egy diák kudarcot vall, akkor 

nem azt a kérdést kell feltennünk, hogy mi vele a baj, hanem azt, hogy mit kellene másképpen 
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tennünk, hogy legközelebb biztosan sikerüljön neki. A pedagógusoknak fel kell készülniük 

arra, hogy a diákok eredményeiért felelősséget kell vállalniuk, a teljesítménnyel el kell számol-

niuk. ez a hozzáállás olyan tanárokat követel, akik folyamatosan kutatják a jó gyakorlatokat, 

finomítják, fejlesztik tevékenységüket. olyan tanárokat, akik nemcsak az iskolájuk keretein 

belül dolgoznak szakmai tanulócsoportokban együttműködve a többi pedagógussal, hanem 

azon kívül is aktívak. olyan tanárokat, akiknek van idejük és hajlandóságuk, hogy a tanítás fo-

lyamán keletkező diákmunkákat szisztematikusan és közösen vizsgálják meg, megbeszéljék 

azok színvonalát, majd levonják a megfelelő pedagógiai következtetéseket. olyan tanárokat, 

akik elfogadják, hogy oktatómunkájukat folyamatosan ellenőrzik, és örülnek, ha lehetőségük 

van a kollégáik sikeres módszereit a gyakorlatban is megtekinteni.

Az elszámoltathatóság és a folyamatos szakmai fejlődés szükségességének elfo-

gadása csak az első lépés, emellett a tanítás még drámaibb forradalmára van szükség. 

A gazdaság számos szektorát átalakító technológiai forradalom rövidesen az oktatási rend-

szerekben is eléri a kritikus tömeget. A számos országban zajló folyamatos hardverbefek-

tetések mellé rohamosan fel fog zárkózni a hálózatokat, a rendszerfenntartást és a tanárok 

infokommunikációs technológiákkal kapcsolatos jártasságot érintő befektetés. Az igazán jó 

minőségű oktatási szoftverek előállítását célzó üzleti befektetések is gyorsan növekednek. 

ráadásul az elmúlt két évtizedben rohamos mértékben bővültek az emberi agyról és a ta-

nulás mechanizmusairól szóló ismereteink. Az új technológia és az új tudás e kombinációja 

a kulcs ahhoz, hogy megvalósuljon a személyre szabott és egységesen magas követelmé-

nyeken alapuló oktatás.

e kezdeményezés előrehaladtával a tanárok, a pedagógiai segítők, az iskolákon kívüli 

szakértők és a technológia összmunkájának új kombinációi forradalmi és igen hatékony pe-

dagógiai megoldásokat tesznek majd elérhetővé. Angliában már néhány speciális iskolában, 

illetve oktatási akciózónában3 egy-egy iskola tanárai más intézmények diákjait is taníthatják 

a szélessávú és aktív táblás technológiák révén. A diákok például úgy vizsgálhatnak orvos-

etikai kérdéseket, hogy e-mailben a terület tudományos szakértőivel veszik fel a kapcsolatot. 

Az interaktív videokonferencia lehetővé teszi, hogy a diákok együttműködjenek külföldi tár-

saikkal. Az rm successmaker és a hasonló számítógépes programok egyéni oktatást, gyors 

visszajelzést, valamint pozitív megerősítést nyújthatnak az egyedül tanuló diákoknak. Gaz-

daságossá válik a specializált nyelvoktatás: a tesztek kitöltése és a vizsgáztatás mindinkább 

számítógéppel történik, ami sokkal fantáziadúsabb megvalósítást eredményez, és a szolgál-

tatás is bármikor igénybe vehető, nem csupán évente néhány alkalommal.

Ha a tanárok nem képesek elszakadni a régi módszerektől, akkor a forradalom igen 

fenyegető lesz. Ha azonban szívesen fogadják és maguk is alakítják, akkor roppant lehetősé-

geket teremt arra, hogy megerősítsék pedagógiai módszereiket, új teameket hozzanak létre, 

3   Action Zones: Elmaradott vidékeken, alulteljesítő iskolákat összefogó program, ahol pedagógiai innovációval igyekeznek fejlődést elérni. 41 
ilyen akciózónát alakítottak ki. (A szerk.)
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újítsanak, több idejük legyen jó minőségű szakmai továbbképzésekre, és mindenekelőtt arra, 

hogy diákjaik jobb eredményeket érjenek el. A technológiai forradalom a személyre szabott 

oktatáshoz vezető kulcs. A tanárok, valamint az egész oktatási rendszer előtt álló válaszút 

üzenete: vagy meglovagolják a változás hullámát vagy elsüllyednek benne.

3.2. A második stratégiai kihívás: az erős autonómiával/
magas teljesítménnyel jellemezhető iskolák létrehozása

A változás üteme folyamatosan gyorsul. majdnem negyven év kellett ahhoz, hogy ötvenmillió 

amerikai hallgasson rádiót, de mindössze négy év telt el, és világszerte százmillióan használ-

ják az internetet. A kormányok előtt álló egyik legnagyobb stratégiai kihívás egy olyan oktatási 

rendszer létrehozása, amely nemcsak reagál a gyors változásokra, hanem képes azokat elő-

re jelezni. Angliában ezt úgy próbáljuk elérni, hogy mind több és több hatáskört delegálunk 

a frontvonalakra, azaz az iskolákhoz, így ők hozhatják a saját munkatársaik foglalkoztatásával 

és a finanszírozásukkal kapcsolatos döntéseket is. ez a folyamat tükörképe az üzleti szek-

torban zajló változásoknak, ahol szintén jelentős döntési jogkörök kerülnek a frontvonalban 

lévő egységek kezébe.

A sikerességgel fordítottan arányos beavatkozás alapelvének megfelelően azt várjuk, 

hogy a rendszer fejlődésével még több döntés joga kerül majd az iskolákhoz. Arra készülünk, 

hogy a jelenlegi 85% helyett a finanszírozás 90%-ról döntsenek az intézmények. Azonban az 

autonómia nem feltétlen: az elszámoltatási rendszer keretében az iskoláknak igazolniuk kell 

teljesítményüket. Az alulteljesítő egységeknél a helyi oktatási hatóság vagy legvégső esetben 

az országos kormányzat lép közbe a diákok érdekében. Az oktatási rendszer fejlődésével az 

ilyen jellegű beavatkozásokra remélhetőleg egyre ritkábban lesz szükség.

mindeközben azok az iskolák, amelyek kivételes fejlődést vagy folyamatosan kiemel-

kedő teljesítményt mutatnak, elismerésben részesülnek egyrészt fizetéskiegészítés formájá-

ban, másrészt a „kiváló iskola” [beacon school] cím adományozása révén, ami jó gyakorlatuk 

disszeminációjának felelősségével is felruházza őket. már csak azért is igen valószínű, hogy 

számos oeCd-tagországban egyre lejjebb delegálják a döntési hatásköröket a következő 

évtizedben, mert a központi bürokráciák képtelenek lesznek elég gyorsan alkalmazkodni 

a változásokhoz. A folyamat többféle módon megy majd végbe, és sok esetben nem közvet-

lenül az iskolákét, hanem a közösség vagy az iskolakerület hatáskörét bővítik.

még nem tudjuk, hogy a változás milyen hatással lesz az oktatási szolgáltatáson belüli 

kapcsolatokra. A régi típusú bürokratikus rendszerek hajlamosak rá, hogy a függőség kultú-

ráját alakítsák ki: ha felmerül egy probléma, az igazgatók azt kérdezik, hogy mit tesz a kor-

mány a probléma megoldására. de abban a percben, amikor a források 90%-a és a döntési 

jogkörök nagyobb része az iskolák kezébe kerül, ez a kérdés már nem releváns. többé már 
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nem a kormány tiszte lesz például a középiskolai osztályok létszámának szabályozása, ha-

nem az intézmények dönthetnek felőle. még éppen csak most kezdjük látni, miként változ-

tatja meg a kormányzat és az igazgatók viszonyát, hogy az igazgatók kezdenek ráeszmélni: 

probléma esetén nem az a kérdés, hogyan cselekszik a kormány, hanem hogy mit tehetünk 

együtt a megoldás érdekében. olyan kultúra megteremtése a cél, amelyben a résztvevők, 

a minisztert is beleértve, kölcsönösen elfogadják a diákok eredményeiért vállalt felelősségü-

ket, és azt is, hogy mit kell tenniük a gyorsan változó szolgáltatások esetében elkerülhetetle-

nül felmerülő problémák orvoslására.

3.3. A harmadik stratégiai kihívás:  
kapacitásfejlesztés és tudásmenedzsment

Az erős autonómiával rendelkező, magasan teljesítő iskolák fogalmában paradoxonra buk-

kanhatunk: ugyanis csak akkor képesek magas teljesítményre, ha együttműködnek más is-

kolákkal, és telhetetlen fogyasztóivá válnak az oktatási infrastruktúra (pl. egyetemi kutató-

intézetek) által felhalmozott tudásnak. Bármekkora autonómiával rendelkezzék is egy iskola, 

szüksége van arra, hogy magabiztos partnerségekben vegyen részt. e paradoxon párhuza-

mát is megtaláljuk korunk üzleti világában.

Az iskolák hatékonyságáról és fejlődéséről végzett kutatások feltárták, hogy mit kell 

tenni az iskolán belül a tanulói teljesítményjavítása érdekében. ez fontos, de nem elégséges. 

mint david Hargreaves egy még nem publikált írásában érvel:

Az iskoláknak, akárcsak az üzleti vállalkozásoknak, meg kell találniuk a módját, 

hogyan aknázzák ki szellemi tőkéjüket, különösen a tanárokét. Mivel a taná-

rok általában keveset tudnak azokról az új ismeretekről és kompetenciákról, 

amelyekre a tanulóknak szükségük van, meg kell majd tanulniuk, hogy hogyan 

szerezzék meg ezt a szakmai tudást, és hogyan terjesszék gyorsan és hatéko-

nyan a szakma egészében. Az iskolafejlesztési modellek kialakításához rendel-

kezni kell egy bizonyos koncepcióval a tudás keletkezéséről, az innovációról és 

a tudás átadásáról, mivel ezek azok az új eszközök, amelyekkel jelentős hatást 

érhetünk el.

e gondolatmenetből két dolog következik. először is kijelenthetjük, hogy minden iskola 

szempontjából alapvető fontosságú a bizalom és az együttműködésen alapuló szakmai kul-

túra megléte. másodszor pedig az iskoláknak szükségük van a máshol alkalmazott jó gya-

korlatok megismerésére és olyan ösztönzőkre, melyek arra késztetik őket, hogy tudásukat 

a rendszer többi tagjával is megosszák. A gondolatmenet arra szólít fel, hogy radikálisan és 
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fantáziadúsan gondolkodjunk egy, az egyes iskolák és a központi hatóságok közötti okta-

tási szolgáltató szintről. A tény, hogy ez a szint figyelmet igényel, Angliában a helyi oktatási 

hatóságok szerepének reformját eredményezte. ma már egyértelműen az ő feladatuk az 

iskolai létszámok tervezése, teljesítményük monitorozása, az alulteljesítő iskolák esetében 

a beavatkozás, valamint a jó gyakorlatok disszeminálásának és adaptálásának bátorítása. 

Feladataikat egyre innovatívabb módon végzik. néhányan közülük szolgáltatásaik javítása 

érdekében üzleti vállalkozásokkal dolgoznak; sokan pedig az iskolák közötti partneri viszony 

megteremtését ösztönzik, amelyek révén az intézmények együttműködhetnek és megoszt-

hatják problémáikat.

emellett számos iskola a központi kormányzat biztatására saját hálózatokat és part-

neri kapcsolatokat épít. Az Anglia legnagyobb urbanizációs övezeteiben található közép-

iskolák például együttműködnek annak érdekében, hogy implementálják az excellence in 

Cities programot. több mint ezer iskola található az oktatási akciózónákban [education Ac-

tion zones]. A kiemelkedő intézmények rohamos gyorsasággal hozzák létre jó gyakorlatokat 

megosztó hálózataikat; a national College for school leadership (az iskolavezetők országos 

főiskolája) ugyanígy jár el. A kezdeményezésnek köszönhetően iskolákat és egyetemeket ösz-

szekötő új kutatási hálózatok születnek.

A kormányzat szerepe az, hogy az együttműködés különböző formáinak kereteit 

megteremtse és kipróbálja, valamint ösztönözze az iskolákat a részvételre. A késő 1980-as 

és az 1990-es években létrehozott kvázi-piaci rendszer gyökeres változáson esett át annak 

érdekében, hogy biztosítsák az együttműködést, a tudásmegosztást, elismerjék és értékel-

jék, ahogy az egyes iskolák részt vesznek a rendszer egészét érintő problémák megoldá-

sában. A kormányzat a tanárok szakmai fejlődésére is sokat áldoz, annak érdekében, hogy 

a legjobb gyakorlatokat ne csak disszeminálják, hanem adaptálják is.

Így már meg is tettük a kezdő lépéseket a Hargreaves által fent ajánlott tudásteremtés 

és tudástranszfer irányába. Világszerte számos példával találkozni, az egyik legsikeresebb 

a texasi el Paso Collaborative for Academic excellence [el Paso együttműködés az isko-

lai kiválóságért], amely a központi forrásokat, egy helyi egyetemet és három iskolakerületet 

kapcsol össze, drámai mértékben javítva a diákok eredményein. A cél, amit Fullan (1993) 

„kapacitásként” ír le, a tanulás és a sikeres változás képességének megteremtése a rend-

szer minden szintjén. A múlt hierarchikus és bürokratikus modellje − de önmagában minden 

más alternatív modell is − a jövőben ezt nem lesz képes megvalósítani. A kapacitásteremtés 

azt követeli, hogy a tudás és a tapasztalat különböző forrásait biztosítsuk, amelyből azután 

a tanárok és az iskolák kiválasztják azokat, amelyek leginkább alkalmasak saját problémáik 

megoldására.
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3.4. A negyedik stratégiai kihívás:  
új partneri kapcsolatok létrehozása

Amint az előző fejezetrészben kifejtettük, az iskolarendszer kapacitásának növeléséhez el-

engedhetetlen, hogy új partneri kapcsolatok jöjjenek létre az iskolák, a helyi hatóságok és az 

egyetemek között. Az elkövetkező évtized olyan új partneri viszonyokat követel majd, ame-

lyek messze túlnyúlnak az iskolarendszer keretein, és az oktatást összekapcsolják más köz-

szolgáltatásokkal csakúgy, mint a civil és az üzleti szektorral.

sok egyén és család számára, különösen a hátrányos területeken, az oktatás egy 

a számos, életüket befolyásoló közszolgáltatás közül. Ha ezek nem működnek együtt helyi 

szinten, vagy, ami még rosszabb, ellentétes irányelvek szerint működnek, akkor megoldás 

helyett elmélyítik a felmerülő problémákat. A társadalmi kirekesztés csökkentéséhez a köz-

szolgáltatások különböző területei közötti problémamegoldó együttműködésre van szükség. 

számos újabb kezdeményezés jött létre kifejezetten ezzel a céllal. Az angol Hertfordshire 

megyében a helyi önkormányzat a szociális és az oktatási szolgáltatást fogja össze annak 

érdekében, hogy kezelni tudja a gyermekek és a családjaik problémáját. néhány oktatási ak-

ciózónában, például a manchesteri Wythenshawe-ben az egészségügyi, a szociális, a rend-

őri és az oktatási szolgáltatások együttműködése révén igyekeznek orvosolni a helyi problé-

mákat. A nagyvárosokban új kreatív partneri kapcsolatok születnek az oktatási és kulturális 

szervezetek között, hogy javítsák a színházhoz, zenéhez és művészetekhez való hozzáférést 

a hátrányos területeken.

Az iskolák nemcsak felhatalmazást, de eszközöket is kapnak a tanulók sokféle prob-

lémáinak kezelésére. Például teljes munkaidős mentorok segítik a tanárokat, hogy a szociális 

problémákkal való törődés ne vonja el őket központi feladatuktól, a minőségi tanítástól. tizen-

kilenc oktatási akciózónában a helyi egyetemek több mint 800 nappali tagozatos hallgatója 

dolgozik mentorként ambícióikat vesztett 14–15 évesek mellett, hogy reményt adjanak nekik 

és jobb teljesítményre ösztönözzék őket. Az ilyen jellegű kezdeményezések önmagukban is 

értékesek, ugyanakkor a rendszer növekvő számú résztvevője hozzájárul ahhoz is, hogy egy-

re többen ismerjék el a magas színvonalú közoktatás fontosságát.

Ugyanez a gondolatmenet érvényes az üzleti vállalkozások oktatásba történő bevo-

nására is. Az üzleti szektor mindig is az oktatási rendszer „termékeinek” egyik „fogyasztó-

ja” volt. Az erősen kompetitív globális piacon kulcskérdéssé vált a hozzáférés a magasan 

képzett munkaerőhöz. Az elgondolás alapján az üzleti vállalkozások a közoktatás hatékony 

szószólói lehetnek, de csak abban az esetben, ha az megfelel a magas elvárásoknak és 

költséghatékony. különösen az UsA-ban, de másutt is – például Hongkongban – gyakran 

találjuk az üzleti élet vezetőit a reform-erőfeszítések frontvonalában. személyük a reformnak 

határozott karaktert kölcsönöz, valamint hozzájárulnak a lakosság bizalmának megerősíté-

séhez. A legfontosabb azonban az, hogy a politikai széljárástól függetlenül képesek hosszú 
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távon fenntartani a reform-erőfeszítéseket, erre kiváló példa a Pritchard Committee [Pritchard 

Bizottság) 15 éves elkötelezettsége a gyökeres kentuckyi reform mellett.

Az üzleti vállalkozások befektetőként és szolgáltatóként is mindinkább partnerekké 

válnak az oktatási szolgáltatások területén. A kormányok nem képesek arra, hogy a sikeres 

oktatási rendszerhez szükséges valamennyi szolgáltatást azonnal biztosítsák. Az internet és 

más új technológiák robbanása például új szoftverek előállítására irányuló befektetéseket 

követel; ezt a befektetést pedig főként az üzleti vállalkozások és nem a kormányok fogják fel-

vállalni. A számítógépek amortizációjának üteme olyan anyagi kihívást jelent, amelyet a kor-

mányok egyedül képtelenek megoldani. Az új évszázad igényeinek megfelelő nagyszámú 

iskolaépület fenntartása és fejlesztése hatalmas tőkeráfordításokat igényel. ezeken a terü-

leteken nem az a kérdés, hogy az üzleti szektor részt vesz-e a fejlesztésekben, hanem az, 

hogy miként teszi. Az egyesült királyságban a Private Finance initiative (magánfinanszírozási 

kezdeményezés) és a national Grid for learning (országos tanulóhálózat) programjai egy-

aránt az elkerülhetetlen PPP-k kialakításának eszközei.

Az üzleti szakértelmet egyre több olyan területen is alkalmazni fogják, amelyek ed-

dig hagyományosan a közintézményi szektor hatáskörébe tartoztak. ez nem csak az üzleti 

befektetések emelkedésének eredményeként alakul így, hanem azért is, mert a lépés haté-

konyabbá teszi a rendszer működését. Így a kormány arra ösztönzi az üzleti vállalkozásokat, 

hogy vállaljanak új szerepeket az iskolák által igényelt tanácsadás és egyéb szolgáltatások 

terén, különösen ott, ahol a hagyományos helyhatósági szolgáltatások nyilvánvalóan elég-

telenek. A fenti példák egytől egyig azt a folyamatot illusztrálják, ahogy a közszolgáltatáso-

kat érintő régi kérdést („ki szolgáltat”) a „hogyan biztosítható a közérdek”dilemmája váltja 

fel. A közoktatásban dolgozók között néhányan bizonyára fenyegetve vagy akár sértve érzik 

magukat, de ez hátrafelé tekintgetés a gyors változások korában. e változásokat helyesebb 

olyan lehetőségként felfognunk, mint ami emeli a szolgáltatások színvonalát, és erősíti a köz-

oktatás társadalmi támogatottságát.

3.5. Az ötödik stratégiai kihívás: a kormány szerepének újrafogalmazása

A jövő oktatási rendszerében a kormány szerepének is gyökeres változáson kell átesnie. 

Az utolsó fejezetrész a kormányzat közoktatással kapcsolatos legfontosabb feladatait tér-

képezi fel röviden.

3.5.1. Befektetés
Amennyiben a kormányok el akarják érni a kitűzött célt, akkor az eszközöket is birtokolniuk 

kell. A 21. század sikeres közoktatási rendszerei költségesek lesznek. Bár az üzleti vállalko-

zások képviseltetik magukat, és az egyének is mindinkább hajlandók lesznek részt vállalni 
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a költségekből, ezek a kiegészítő források nem helyettesítik a kormányzati befektetéseket. 

éppen ellenkezőleg, ha hátterétől függetlenül minden diáktól azt várjuk, hogy megfeleljen 

a magas követelményeknek, a kormányoknak a jövőben többet, nem pedig kevesebbet kell 

majd befektetniük. A ráfordítások általános növelésén belül az egységes szolgáltatás biztosí-

tásához célzott kiegészítő forrásokat is kell adni a legnagyobb szükséget szenvedő területek 

számára a méltányosság fokozása érdekében. el kell érni, hogy a megnövelt befektetések 

javuló eredményekkel járjanak, ne a status quót tartsák fenn, hanem változásokat generálja-

nak. Folyamatos, nem pedig ötletszerű befektetésekre van szükség, hogy az iskolák ambi-

ciózusan és magabiztosan tekinthessenek a jövőbe.

Bizonyos kormányoknál ez már egy ideje általános gyakorlat. Az egyesült királyság-

ban az egyéves költségvetésről a háromévesre való átállás viszonylag új fejlemény, és az 

államkincstár, valamint a költségvetési intézmények közötti finanszírozási viszonyt szabályozó 

közszolgáltatási szerződések még gyermekcipőben járnak. Az az ígéret azonban, hogy a kö-

vetkező három év során az oktatási ráfordítások évi 5%-kal növekednek majd, önbizalmat 

adott az oktatási szolgáltatásnak; hozzájárult a fontosság érzésének megalapozásához, és 

előtérbe helyezte a hatékonyságot.

3.5.2. Jövőkép és stratégia
mivel a társadalmak sikerességében mind jelentősebb szerepet tölt be, a kormányoknak ki-

emelt feladatként kell kezelniük az oktatást – politikai, társadalmi és gazdasági értelemben 

is. magával ragadó elképzeléssel kell rendelkezniük arról, hogy az oktatás milyen szerepet 

játszhat a társadalmi ambíciók és egyéni törekvések megvalósításában. előre kell látniuk 

a tendenciákat, vitákat kell kezdeményezniük a jövővel kapcsolatban, hogy az oktatás a tár-

sadalmi párbeszéd központi témájává váljék. Ünnepelniük kell a sikereket, el kell magyaráz-

niuk, hogy mi történik, és nyilvános vitára kell kihívniuk azokat, akik a status quo fenntartását 

várják, vagy a múltat sírják vissza.

Az elképzelés megvalósításához azonban többre van szükség a befektetéseknél, 

a stratégiaalkotás a kormányok harmadik fontos feladata. Az oktatási reform képzeletbeli útja 

mentén eldobálva hevernek azok az ígéretes kezdeményezések, amelyekkel még azt meg-

előzően felhagytak, hogy maradandó hatást gyakorolhattak volna a tanulók teljesítményére. 

több sikertelenséget azonban már nem tűr el a helyzet: az elégedetlen polgárok adófizető 

hajlandósága csökken, az iskoláktól változást, a közszolgáltatásoktól egyre jobb teljesítményt 

várnak. A kormányoknak világosan kell érzékelniük a prioritásokat, és tudniuk kell, hogy me-

lyek a változások sikeres implementálásának feltételei. ehhez viszont elengedhetetlen, hogy 

a kormányok más szervezetektől és országoktól tanulják meg a sikeres változtatás leckéjét. 

A kormányoknak is ugyanúgy tanulniuk kell a jó gyakorlatokból, akárhol találjanak is ezekre, 

ahogyan az iskoláknak.
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kitűnő angol példa az általános iskolákban bevezetett országos Írás-olvasás straté-

gia, valamint az országos számolás stratégia (national literacy and numeracy strategies), 

amelyeket michael Fullan, a két program kanadai értékelője így jellemez: „a világ legambició-

zusabb széleskörű reformjai közé tartoznak”. A kormány immár három éve fordít a kezdemé-

nyezésre jelentős anyagi forrásokat4, és még legalább három évig folytatják a finanszírozást. 

elindulásuk időpontjában úgy tűnt, hogy ezek rendkívül ambiciózusak és túlzó igényekkel 

lépnek fel az iskolák dolgozóival szemben. napjainkra azonban nagyrészt elfogadottá vál-

tak, és alapvetően változtatták meg az osztálytermi gyakorlatot. A független vizsgálatok azt 

mutatják, hogy az általános iskolai tanárok számára mára örömforrássá vált az angol nyelv 

és irodalom, valamint a matematika oktatása, nem utolsósorban azért, mert először kaptak 

lehetőséget arra, hogy szisztematikus módon olyan pedagógiai eljárásokat sajátítsanak el, 

amelyek valóban eredményre vezetnek. A fejlődés kulcsa az, amit Fullan a sikeres reform fel-

tételei iránti „explicit és minden részletre kiterjedő figyelemnek” nevez.

3.5.3. Tanulás
A sikeres kormányzás egyik legnagyobb kihívása a gyors változások korában az, hogy min-

den egyes pillanatban tudniuk kell, hogyan működik a politikájuk. A kormányoknak nyitott-

nak kell lenniük az új elgondolásokra, a szüntelen tanulásra; számukra ugyanolyan fontos 

a tudás-előállítás és a tudástranszfer, mint az iskolák esetében. A folyamatok azonban nem 

maguktól mennek végbe: folyamatosan meg kell teremteniük az új, hasznos elemek gyors és 

helyes elsajátításához szükséges eszközöket.

Angliában már számos elgondolást támogató radikális kísérlet zajlott, a szerénytől az 

ambiciózusig. A körbe több próbálkozás sorolható: onnan kezdve, hogy azokat az igazga-

tókat, akik írásban tettek panaszt egy adott intézkedés ellen, telefonon keresték meg, hogy 

minél jobban megértsék a panaszukat, egészen addig, hogy az öt helyszínen szervezett öt-

napos konferencián több száz igazgató vett részt, hogy véleményezzék az aktuális stratégiát, 

és megvitassák a készülőt. mindkét példa arra utal, hogy változik az a korábbi helyzet, amely-

ben a közbenső szintek közvetítették a tanári visszajelzéseket; immár megnyíltak a front-

vonallal való közvetlen kommunikáció csatornái. A változás gyors üteme miatt ez alapvető 

fontosságú, és az új technológia jelentősen növeli majd a hatékonyságot. A hongkongi ok-

tatási rendszer vezetői közvetlen e-mail-kapcsolatban állnak minden egyes tanárral, Angliá-

ban pedig az iskolavezetők új főiskolája támogatásával olyan online-hálózat működik, amely 

végül 24 000 iskolaigazgatót tömörít majd. olyan eszköz ez, amelynek segítségével gyorsan 

tanulhatnak egymástól, a kormánynak pedig lehetőséget ad arra, hogy elgondolásaikat tesz-

telhessék, és gyors visszajelzést kapjanak. A dinamikus és közvetlen visszajelzés lehetővé 

4   2000-ben, a megírás időpontjában. (A szerk.)
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teszi az intézkedések folyamatos kiigazítását, valamint számottevően javítania kell az oktatási 

reform-erőfeszítések sikerességének arányán, ami a múltban igencsak alacsony volt.

Az új politikai irányvonal megalkotásának eszközei is megváltoztak. Az oktatásban 

dolgozók képviselőiből álló bizottságokat vagy fórumokat, amelyek többnyire meghatározták 

a politikai irányvonalat, máris sok esetben felváltották egyéb források, például kutatóintézetek 

és szakértői csoportok. Az ideális eset az lenne, ha az oktatáspolitika fejlesztésének bármely 

részéért is felelős kormányzati szervezet vagy team a politikai irányelvek megalkotásának fo-

lyamata során felkutatná az adott terület legjobb nemzetközi gyakorlatait. A nemzetközi ösz-

szehasonlító vizsgálatoknak nemcsak a diákok eredményeinek összevetésében kellene rutin-

szerű gyakorlattá válniuk, hanem a szakpolitikai tervezés során is. A politikai irányelvek csak 

akkor működhetnek, ha a köztisztviselők világosan érzékelik a realitásokat, alapos tudással 

rendelkeznek a politikacsinálásról, és arról, hogyan lehet bevezetni, majd megvalósítani az 

intézkedéseket, illetve napi szinten együttműködnek a területen dolgozókkal. legyenek a vál-

tozások szakértői, és ne a toporgás hivatalnokai; ezért kell a kormányzat modernizációjának 

a közszolgáltatások modernizációjával egyidejűleg lezajlania.

4. KövetKeztetés

ebben a rövid fejezetben éppen csak rámutathattunk azokra a kihívásokra, amelyekkel a köz-

oktatásnak szembe kell néznie az elkövetkező évtizedben. A változások minden szinten rend-

kívüliek, a tanár-diák interakciótól a kormányzat szintjéig. immár rengeteg kutatásra és kísér-

letre támaszkodhatunk, de még ezek összessége sem kínál választ valamennyi kérdésre. Fel 

kell használnunk az oktatási rendszerekben vagy egyebütt dolgozók ötleteit és szakértelmét, 

akik elkötelezettek a közoktatás jövőbeni sikere iránt. röviden: hitre van szükségünk, a hit 

pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.5

5   Utalás a Bibliára, a Zsidókhoz írott levélnek a hitről szóló részére. (Ismeretlen szerző, Pál apostolnak is tulajdonítják.) (A szerk.)
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8  FejeZet 

AZ Iskolák és A kormányZAt hollAndIáBAn – A köZelmúlt 

váltoZásAI és előrelátó polItIkAI Gondolkodás

 

HOLLaND OKTaTáSI, KuLTuRáLIS ÉS TuDOMáNyOS MINISZTÉRIuM

Összefoglalás 

2000 novemberében Hollandia adott otthont a rotterdami nemzetközi schoo-

ling for tomorrow konferenciának. Az ország az utóbbi években megpróbált 

több hosszú távú stratégiai elképzelést érvényesíteni az oktatásban, például az 

igények felé érzékenyíteni a rendszert, illetve különböző kulcsszereplőket be-

vonva a hálózati együttműködés új formáiba. A fejezet két közelmúltbeli vitairat 

részleteit tartalmazza, amelyeket az oktatási minisztérium az oktatás jövőjével 

kapcsolatban bocsátott közre. Az első, amely a „strong institutions, Acoun-

table Government” (erős intézmények, elszámoltatható kormány) címet viseli, 

1999-es megjelenése óta hivatalos politikai irányelvvé vált. A 2001-ben pub-

likált második írás, a „learning without Constraint” (korlátok nélküli tanulás) 

pedig azt mutatja be, milyen lesz az oktatás és a kutatás 2010-ben. A fejezet 

külön foglalkozik az általános és a középiskolákkal, kiemelve a menedzsment 

és a kormányzás kérdéseit.
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A holland oktatásban és döntéshozatalban is régi hagyománya van a párbeszédnek. újab-

ban tartós igény merült fel aziránt, hogy az oktatásban markánsabb szerepet töltsön be 

a hosszú távú stratégiai politikai gondolkodás, miáltal hangsúlyosabb lenne az az igény is, 

hogy a különböző kulcsszereplőket bevonják a hálózati együttműködés új formáiba. emel-

lett, vagy talán inkább éppen ennek hatására Hollandia adott otthont 2000 novemberében 

a nemzetközi rotterdami „schooling for tomorrow” konferenciának. Az említett okok miatt 

a holland példa a kötet lényeges komponense.

A fejezet két közelmúltbeli vitairat részleteit tartalmazza, amelyeket az oktatási mi-

nisztérium az oktatás jövőjével kapcsolatban bocsátott közre. Az első, amely a „strong insti-

tutions, Acountable Government” (erős intézmények, elszámoltatható kormányzás) címet vi-

seli, 1999-es megjelenése óta hivatalos politikai irányelvvé vált. A 2001-ben publikált második 

írás, a „learning without Constraint” (korlátok nélküli tanulás) azt mutatja be, milyen lesz az 

oktatás és a kutatás 2010-ben (Hollandia, 1999 és 2001). A fejezet külön foglalkozik az általá-

nos és a középiskolákkal. A bemutatott vitairatok nem szorítkoznak az iskoláztatásra, hanem 

szélesebb körben fedik le az oktatás és tanulás területét. A jelen oeCd-jelentés témájára 

tekintettel azokat a részleteket válogattuk be, amelyek a menedzsment és a kormányzás vo-

natkozásában a leginkább érdekesek.

1. „erős IntézMényeK, elszáMoltAtHAtó KorMány”

Az oktatás létfontosságú a társadalom számára, az oktatási rendszer azonban folyama-

tosan változik. Bizonyos változások belső okokra vezethetők vissza, másokat a külvilág 

eseményei kényszerítenek ki. Összegezve, az oktatás nem elszigetelten létezik. számos 

társadalmi-gazdasági fejleményre kell reagálnia, így a globalizációra, a bevándorlásra, az in-

dividualizmus terjedésére, az infokommunikációs és egyéb technológiák fejlődésére, a pia-

ci értékek növekvő befolyására és a női munkaerő mind nagyobb arányú munkaerőpiaci 

jelenlétére. Az új fejlemények kínálhatnak ugyan megoldásokat bizonyos problémákra, de 

sokkal gyakoribb, hogy új kérdések és kihívások elé állítanak bennünket. Hogyan kellene 

reagálnunk?

A holland kormány szándéka, hogy válaszoljon azokra a kihívásokra, amelyekkel 

 várakozásunk szerint az oktatási rendszer közép- és hosszú távon találja szembe magát a jö-

vőben. kifejtjük az előttünk álló fenyegetésekről és lehetőségekről kialakított nézeteinket, és 

megnevezzük a követendő irányt, amerre részben már el is indultunk. Három fő célunk van:

– Magas színvonalú oktatás mindenkinek – az egyéni különbségekre koncentrálva, 

a hozzáférési lehetőségeket szélesítve, minden tanulónak a lehető legjobb lehető-

ségeket biztosítva.

Varadi-az-innovacio-halozatai-vegleges-3.indd   166 2/5/12   12:35:08 PM



167

– Állami intézmények – erős, elszámoltatható intézmények, amelyek képesek azo-

nosítani a társadalmi-gazdasági fejleményeket, és kezdeményező szerepet vállalva 

reagálnak rájuk.

– Stratégiai hálózatépítés – annak biztosítása, hogy az oktatási intézmények az álta-

luk szolgált közösségek szerves részévé váljanak, „legyen az oktatás a társadalom, 

a társadalom pedig az oktatás számára meghatározó jelentőségű”.

A korábbinál erősebben támogatjuk, hogy az oktatásban érdekeltek – az intézmények, a ta-

nárok, a szülők, a befogadók és a munkáltatók – nagyobb autonómiával cselekedjenek. 

e megközelítésben azonban rejtőzik egy paradoxon: a változások véghezviteléhez egyrészről 

elszánt kormányzatra van szükség, másrészről viszont arra, hogy a kormány ne a részletek-

kel foglalkozzék. Ha széleskörű társadalmi támogatás megteremtésén fáradozunk, amelyre 

az autonóm és elszámoltatható intézményeknek szükségük van, az oktatás jövőjéről folyta-

tott vitába nemcsak a közvetlen érdekelteket szükséges bevonni, hanem a társadalom min-

den rétegét. ezért törekszünk arra, hogy az oktatást új irányba kormányozzuk: az erős intéz-

mények és a stabil, elszámoltatható kormány irányába.

1.1. erős, dinamikus intézmények és egy elszámoltatható kormány

A fejleményekre adott hatékony reakcióknak főként az oktatási intézményektől kell érkezniük. 

mozgástérre, autonómiára és az igények iránt érzékeny attitűdre van szükségük: mozgás-

térre, hogy reagálhassanak a fejleményekre; autonómiára, hogy ezt hatékonyan és az erő 

birtokában tegyék; az igények iránt érzékeny attitűdre pedig azért, hogy érzékeljék a valósá-

gos társadalmi igényeket. de mindenekelőtt képesnek kell lenniük arra, hogy gyorsan és ru-

galmasan válaszoljanak a fejleményekre. Az oktatási intézmények a legalkalmasabbak arra, 

hogy esetre szabott megoldásokat biztosítsanak, hiszen felelősséggel tartoznak a minőségi 

szolgáltatásért. Az autonómia másrészről azt feltételezi, hogy az intézményeknek elszámol-

tathatónak kell lenniük. kötelességük elmagyarázni a diákoknak, szülőknek és a kormány-

zatnak, hogy milyen módon kívánják elérni a minőséget, és eredményeikért felelősséget kell 

vállalniuk.

A kormánynak hatékony kereteket kell biztosítania az erős oktatási intézmények szá-

mára. Az oktatási rendszernek a következő négy kritériumnak kell megfelelnie: minőség, el-

érhetőség, hatékonyság és elszámoltathatóság. A kormány a rendszer egészéért felelős: 

kapcsolatokat kell létrehoznia, megteremtenie a siker feltételeit, és átfogó vezető szerepet 

vállalnia. Biztosítania kell, hogy a magas színvonalú oktatás elérhető legyen mind a fiatalok, 

mind az idősek számára, mindenkinek egyenlő esélyt adva, és garantálniuk kell a minőségi 

munka feltételeit. Biztosítania kell a megfelelő koordinációt és stratégiai feltételeket ahhoz, 
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hogy a szükséges megoldások létrehozásán együtt dolgozhassanak az érdekeltek: a szü-

lők az iskolákkal, a munkáltatók a munkavállalókkal, az igazgatók az iskolaszékkel, valamint 

a helyhatóságok a helyi szintű közvetlen és közvetett érdekeltekkel.

Bármennyire is kiemelt jelentőséggel bír, mégsem a kormány feladata, hogy ezen 

a szinten beavatkozzon: főleg akkor nem, ha ez az intézmények problémakezelő képességé-

nek folyamatos elfojtásával jár. ez a lépés is elszánt kormányzatot kíván. A változásnak lehe-

tőséget kell adni ahhoz, hogy megtörténhessék, az intézményeket pedig elszámoltathatóvá 

kell tenni. Bizonyos mértékig ez a társadalmi erők normális összjátékának része, mivel azon-

ban érdekeltek egy része hátrányos helyzetben találhatja magát, a kormányzatnak olykor 

meg kell védenie a „gyengébbeket” – nem pártfogolnia kell őket, hanem a team-munka mi-

nőségét emelnie. A csapatmunka nem szorítkozhat az oktatásban érdekeltek körére. Az ok-

tatási rendszer erős kapcsolatokat ápol más területekkel: az üzleti élet, a civil társadalom, 

a közösségi tevékenységek, a gyermekvédelem, a rendőrség stb. világával. jobb feltételeket 

kell teremtenünk a hatékony együttműködés számára, ez pedig közös gondolkodást és az 

oktatás felé nyitott ajtót igényel. A cél nem az, hogy még több problémával terheljük az ok-

tatási rendszert, hanem az, hogy csapatmunka segítségével erősítsük a kohéziót, valamint 

kielégítőbb megoldásokat találjunk a szociális problémákra és kihívásokra.

1.2. legyen az oktatás a társadalom, a társadalom pedig 
az oktatás számára meghatározó jelentőségű

Az oktatási intézményeknek, amelyek jelenleg különböző szinteken működő stratégiai háló-

zatokhoz tartoznak, meg kell teremteniük a hálózatokon belüli saját identitásukat. különböző 

intézmények, kormányzati szervek és üzleti vállalkozások dolgoznak közösen azért, hogy ki-

elégítsék a társadalmi igényeket, miközben megosztoznak a költséges felszerelésen stb.

 

8.1. Szakképzés stratégiai hálózatokban: a technocentrumok 

A technocentrumok az üzleti vállalkozások, oktatási intézmények és a helyi/

tartományi kormányzatok által egy adott régióban létrehozott középfokú szer-

vezetek, amelyek nem jelentenek újdonságot. mint hatósági regionális háló-

zatoknak, céljuk, hogy enyhítsék a helyi munkaerőpiac gondjait, illetve új le-

hetőségeket biztosítsanak. Üzleteket kötnek, kapcsolatokat teremtenek és 

szerveznek. strukturált, állami és magán regionális konzorciumok, amelyek 

javítják az oktatás/gyakorlati képzés és a munkaerőpiac közötti kapcsolatot, 

segítenek a tudás körforgásában, valamint lehetővé teszik az intézmények fel- 
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szerelésének megosztását. A technocentrumok a hozzájuk tartozó tagintézmé-

nyek (a gyakorlati képzés regionális központjai, a magasabb szintű szakképzést 

biztosító főiskolák és a középiskolák) számára kiváló lehetőségeket biztosíta-

nak, hogy megvessék lábukat a régióban.

Az újabb társadalmi-gazdasági fejlemények egy másik következménye, hogy egyre inkább 

szükséges az egyes területek integrációja a közigazgatás különböző szintjein. A városoknak, 

példának okáért integrált szociálpolitikát kell folytatniuk és szinergiákat teremteniük azáltal, 

hogy a különböző környékeken egyszerre és összehangolva kezdenek szociális, illetve inf-

rastrukturális fejlesztésekbe. A kormány különböző szerveinek segítenie és bátorítania kell 

a regionális képzési központokat, nem pedig gátolnia egy-egy hatékony helyi vagy regionális 

intézkedés bevezetését célzó próbálkozásaikat.

Az oktatásnak fontos szociális, kulturális és gazdasági funkciói vannak társadalmunk-

ban, de elszigeteltségük révén ezeket nem képesek hatékonyan betölteni. A legjobb stra-

tégia a társadalmi-gazdasági politikai cselekvési térben egyéb területeken – városi ügyek, 

fiatalok, kisebbségek stb. – tevékenykedő érdekeltekkel létrehozott szinergiák kiaknázása. 

A szinergia a közösségi vállalkozások számára is hatékony eszköz: az üzleti élettel és a civil 

társadalom szervezeteivel ápolt aktív kapcsolatok révén az oktatási intézmények hatéko-

nyabban tevékenykedhetnek, elkerülhetik az elszigetelődés veszélyét, vagy ami még annál is 

rosszabb, azt, hogy értelmetlen konfliktusokba kerüljenek más szervezetekkel. A hálózatok 

révén kifejlesztett intézkedések a minisztérium szerepét is átalakítják. Az interaktív szakpo-

litikai fejlesztésekhez új hálózati módszerek alkalmazása és a politikai eszköztár szélesítése 

szükséges.

1.3. növekvő sokféleség, nagyobb nyomás az iskolákon

társadalmunk sokszínűsége növekszik: a hagyományos család helyét különböző együttélési 

és életstílus-formák veszik át. Gyakori, hogy mindkét fél munkát vállal, de nem mindig a ki-

lenctől ötig terjedő időintervallumban. Az utóbbi évtizedekben a bevándorlók tömege nem-

csak kulturális, etnikai és vallási, hanem nyelvi sokféleséget is hozott magával, gyakran több 

tucat nyelvet is beszélnek egyazon iskolában.

Az általános és a középiskoláktól mindinkább azt várják, hogy a diákokért (és szüleikért) 

többet tegyenek annál, mint hogy pusztán tanítanák őket. egyes szülők nem tudják gyerme-

keiknek megtanítani az alapvető illemszabályokat, mások reggeli nélkül küldik el gyermekeiket 

az iskolába. Az ilyen jellegű problémák jó alapot nyújtanak az iskola és a tanár szerepéről 
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folyó vitákhoz. különösen a kiterjedt urbanizált régiókban egyre nagyobb nyomás nehezedik 

az iskolákra azt célozva, hogy pluszfeladatokat is ellássanak. A tanárok azonban úgy látják, 

hogy a szociális problémák mellett nehéz fő feladatuk ellátására koncentrálniuk, vagyis magas 

színvonalú oktatást biztosítaniuk. A tanulók iránti elkötelezettség azonban arra ösztönzi a pe-

dagógusokat és az intézményeket, hogy mindent megtegyenek a problémák megoldásáért.

A hátrányos oktatási feltételekkel folytatott harcunk részeként egyes nagy és közepes 

helyhatóságok olyan „közösségi” és „többfunkciós” iskolákat hoznak létre, amelyek kívülről 

vonnak be dolgozókat és forrásokat azon problémák kezelésére, amelyek túl sok tanári fi-

gyelmet kötnek le. A stratégiai elképzelés szerint az iskolákat szoros szociális hálózatba in-

tegráljuk, hogy erőforrásaikat legfontosabb feladataikra fordíthassák. ez a stratégia minden 

iskolában – nemcsak a hátrányos helyzetű régiókban − alkalmazható, és úgy véljük, hogy 

a megoldás segíthet a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, az ebédidő felügyeletében, 

az iskola utáni felügyeletben, valamint az óvodai és kora gyermekkori holland nyelvoktatási 

programok terén.

A város-rehabilitációs politika részeként a kormány olyan intézkedéseket készít elő, 

amelyek révén minden érdekelt együttműködik majd annak érdekében, hogy javítsa az ok-

tatás minőségét a kiválasztott iskolákban. A rotterdami keA projekt (egy szűk körű kísérlet 

a nélkülözések enyhítésére) már megmutatta, hogy az elképzelés megvalósítható. léteznek 

olyan iskolák, amelyek annak ellenére, hogy nyomornegyedekben működnek és számos etni-

kai kisebbséghez tartozó tanulót iskoláznak be, képesek minőségi oktatást biztosítani. ezen 

intézmények tapasztalatai szolgálnak majd olyan példával, amelyre a kormány felépítheti az 

etnikailag sokszínű iskolákkal kapcsolatos akciótervét. A szakfelügyelet által az etnikailag 

sokszínű városi iskolákban azonosított sajátos problémák speciális megközelítést igényel-

nek, amelyek múltbeli tapasztalatokra alapoznak és alkalmazzák az alábbi négy alapelvet: az 

iskoláknak meg kell erősíteni önmagukat mint intézményt, szisztematikusan fejleszteniük kell 

a minőséget, együtt kell működniük más oktatási és oktatáson kívüli szervezetekkel; valamint 

a (központi és helyhatósági) kormányzatnak meg kell teremteni a feltételeket, amelyek mellett 

az említett feladatokat végrehajthatják.

1.4. Az állami és a piaci szektor

érthető, hogy sok egyén és üzleti vállalkozás hajlandó a szabadon elkölthető bevételeik egy 

részét jobb oktatási lehetőségekre költeni – önmaguk, gyermekeik, partnereik, dolgozóik stb. 

számára. Az oktatási magánráfordítások spektruma az olcsó oktatószoftverek vásárlásától 

és a délutáni tanulástámogatástól a külföldi egyetemek költséges diplomáiig terjed. emellett 

a közoktatásban tanuló diákoknak is kell valamennyit költeniük olyan tételekre, mint a tandíj 

vagy a tankönyvek megvásárlása, de nem mindenki tudja saját zsebből kifizetni a kiegészítő 

vagy alternatív képzések árát. kiemelt figyelmet érdemelnek a növekvő magánráfordítások 
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társadalmi hatásai. A finanszírozási formák kiigazítása egy jó eszköz lehet arra, hogy hatást 

gyakoroljunk az oktatási ráfordítások társadalmi csoportok közötti megoszlására. működő 

példaként említhetjük az oktatási hátrányokkal szembeni küzdelem során alkalmazott, súlyo-

zott finanszírozási rendszert. A „means testing”, vagyis a tanulók anyagi hátterének felmérése 

is egy támogatási eszköz, mert lehetővé teszi, hogy csak a tehetősek fizessenek az oktatá-

sért, ugyanakkor senki sem marad ki az iskolából anyagi okok miatt.

Az állami és a magánjellegű oktatási ráfordítások aránya azt is befolyásolja, hogy mi-

ként tekintünk a szponzorálásra, az önkéntes szülői hozzájárulásokra és a térítésköteles isko-

lai szolgáltatásokra. úgy gondoljuk, hogy ezeket korlátozni értelmetlen lenne. Hiszen végső 

soron, ha az iskolák nem biztosítanák az említett szolgáltatásokat, akkor a szülők valamilyen 

más megoldást keresnének igényeik és vágyaik kielégítésére, a lehetőségek közötti különb-

ségek azonban továbbra is fennmaradnának, csak sokkal álcázottabb formában.

Ám azt nem engedhetjük, hogy a szponzori támogatások rossz benyomást keltsenek: 

a kormány az oktatás legnagyobb finanszírozója, és az is marad. ez azt jelenti, hogy játszó-

téri reklámról például szó sem lehet. Az sem megengedett, hogy a szponzori támogatások 

aláássák az oktatás minőségét, vagy lehetőségektől fosszák meg a fiatalokat. A közpénzből 

finanszírozott rendszernek mindenki számára egyenlő esélyeket kell biztosítania. Ha az is-

kolák és egyéb intézmények eljárási lehetőségeit egy olyan szabályozással határozzuk meg, 

amelynek kidolgozásába esetleg bevonjuk a szakszervezeteket is, segíthetünk nekik abban, 

hogy kiegyensúlyozott módon kezeljék a hirdetések és a szponzori támogatások ügyét. teret 

kell adnunk ezeknek a jelenségeknek, de a kormány felelőssége, hogy szigorúan felügyelje, 

milyen hatással van a szponzorálás az oktatáshoz való hozzáférésre, éppen ezért ragaszko-

dunk az oktatási szervezetekkel kötendő önkéntes megállapodásokhoz.

Az a tény, hogy az emberek mennyit hajlandóak költeni magánoktatásra, a közoktatá-

si rendszer minőségi standardjainak próbaköve. Ha a közoktatás jó és mindenki számára el-

érhető, akkor az emberek boldogan veszik igénybe. elsődleges szempont, hogy az általános 

iskoláktól az egyetemekig a közpénzből fenntartott teljes oktatási rendszer minőségét fejlesz-

szük, miközben azt is elismerjük, hogy a magánfinanszírozás értékes kiegészítő szolgáltatá-

sokat kínálhat, és a változás motorja lehet. A közpénzből és a magántőkéből finanszírozott 

oktatás viszonya területenként eltér, például a szakképesítések elismerésének kérdéseiben. 

A jelenlegi kormány szolgálati idejére nem jósolunk semmilyen változást a közpénzből és 

a magántőkéből finanszírozott oktatás viszonyában.

1.5. A menedzsment léptékei és a közös döntéshozatal

Ha az oktatási intézményekre mint „állami vállalatokra” tekintünk, akkor felmerül a kérdés, 

hogy milyen szerepet játszanak a szülők és a diákok, valamint hogy milyen jellegű törvényi 

szabályozás kapcsolódik hozzá. Vajon egyszerűen csak az intézmények „ügyfelei”? Vagy egy 
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olyan intézményes közösség elkötelezett tagjai, amelynek a jövőjét meghatározó döntések-

ben maguk is részt vesznek?

Az egyik megoldás, hogy az iskolai intézményi szinten a szülők és a diákok közös 

döntéshozatali formákat alakítanak ki. ez lehetővé tenné az iskolák számára, hogy továbbra 

is megőrizzék erejüket, ami a működést segítené, emellett továbbra is élvezhetnék az intéz-

ményi szintű menedzsment és stratégiai tervezés előnyeit. A szülőknek és a diákoknak bele-

szólási joggal kell rendelkezniük legalább a számukra fontos ügyekbe.

A szülők több szinten is bekapcsolódhatnak a rendszerbe. először is az osztály szint-

jén határozott megállapodást kell kötniük a tanárokkal, ha szükséges, írásban; az „otthon és 

iskola közötti szerződések” jelenleg kísérleti fázisban vannak. másodszor, az iskola szintjén 

a szülők számárak minden, helyi iskolát érintő információt hozzáférhetővé kell tenni, hogy 

kiválaszthassák gyermekük számára a megfelelőt. A nyilvánosság számára ezek az informá-

ciók az iskolai prospektusok, az iskolai tervek és a szakfelügyelet jelentései révén érhetők el. 

Ha a szülő kiválasztott egy iskolát, akkor beleszólást kell biztosítani számára az intézmény 

működésébe. részt kell kapniuk a döntéshozatalban, és képviselettel kell rendelkezniük az 

iskolaszékben. A szülők nézőpontja országos szinten is teljes figyelmet érdemel az oktatás-

politika alakítása során.1

A stratégiai tervezés, a menedzsment és az igazgatás mind az alap-, mind a közép-

fokú oktatás szintjén egyre nagyobb szakértelmet kívánó terület. Az iskolák célirányosan 

keresik annak lehetőségét, hogy a tervezés és a menedzsment az egyes iskoláknál nagyobb 

egységek szintjén történjék.

 

8.2. A stratégiai tervezés léptéke az általános iskolákban 

Az általános iskolai oktatás kisléptékű. 1999-ben az irányító testületek 53%-a  

mindössze egyetlen iskolát irányított; 1991-ben ez az arány még 63% volt. 

1997-ben az egy általános iskolákba járó tanulók átlagos száma 214 volt, szem-

ben az 1991-es 167-tel.

Az irányító testületek összeolvadása zajlik. 1991 és 1997 között az álta-

lános iskolai irányító testületek száma 3488-ról 2562-re csökkent.

Az összeolvadások mellett az irányító testületek egyre többször dolgoz-

nak együtt konzorciumi formában, amit a kormányzat is támogat – támogatás-

ban 1998/99-ben 372 csoport részesült (ezek az iskolák 60%-át képviselték): 

229 „nagyobb” irányító testület és 143 konzorcium volt.

1   Ha például a szülők részéről a közösségben határozott igény mutatkozik egy adott típusú iskolára, akkor meg kell teremteni a törvényi 
feltételeket a kívánt felekezeti, „szabad” vagy egyéb típusú iskola elindításához.
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2. KorlátoK nélKülI tAnulás

Az alap- és a középfokú oktatási rendszert egymásba kapcsolódó szabályozók és komplex 

ellenőrző mechanizmusok hálózata irányítja, ami számos szereplőt érint. Az iskolák számá-

ra ez túlszabályozásnak tűnik. Az anyagi támogatások szétaprózottsága és a szabályozás 

összetettsége ellehetetleníti az integrált menedzsmentet. mi több, az oktatási rendszerekre 

vonatkozó megbízható adatok még mindig nem eléggé átláthatók vagy elérhetők az érde-

keltek számára, és az iskolákat továbbra sem számoltatják el megfelelően, ha gyengén tel-

jesítenek.

Az alap- és a középfokú oktatás politikai stratégiájának e problémák megoldását kell 

megcéloznia, és lehetővé kell tennie az iskolák számára, hogy ellássák elsődleges feladatu-

kat – azaz jó minőségű oktatást biztosítsanak a jelenben és a jövőben egyaránt. A folyamat 

során azonban a központi kormányzat nem szűkítheti az iskolák autonómiáját azzal, hogy 

a kormány más intézményei vagy oktatási szervezetei révén új szabályozási kényszerzubbo-

nyokat vezet be.

A jövőben a pedagógus szakmáról kialakult képen olyan új megoldások bevezeté-

sével javíthatunk, melyek speciálisabb kompetenciákat követelnek. Az egyik jó példa erre 

a team-tanítás, a másik pedig egyfajta „partnerségi” megállapodás lehet. A tanári szakma 

differenciálása újfajta munkaköröket teremtene. Az osztálytermi asszisztenst és a tanárasz-

szisztenst például szakközépiskolai szinten képeznék, a kezdő és vezető tanári pozíciók ad-

nák a tantestületek zömét, míg időszakosan egyéb szakértőket és specialistákat is foglalkoz-

tathatnának. A hagyományos, rögzített csoportokkal működő osztálytermi tanítás − részben 

az infokommunikációs technológiák fejlődése miatt − átadja a helyét a rugalmasabb tanítási 

és tanulási formáknak. Bizonyos esetekben az infokommunikációs technológiák a tanárhe-

lyettesítés problémáira is megoldást kínálhatnak, és több lehetőséget adnak a tanároknak, 

hogy a tanár-diák interakcióra koncentrálhassanak.

Az iskolák nagyobb mozgástérhez jutnak majd, de ezt csak akkor tudják kihasználni, 

ha elegendő és megfelelő szakmai színvonalon álló pedagógussal, valamint anyagi forrással, 

megfelelő épületekkel és hatékony menedzsmenttel rendelkeznek. Az említett területeken 

célirányos tettekre van szükség. Az iskolák folyamatosan a társadalmi vagy oktatáson belüli 

fejleményekhez fogják igazítani oktatási tevékenységüket. mivel ehhez elengedhetetlen az 

erős oktatási elképzeléssel és hatékony belső minőségbiztosítással rendelkező, életteli, in-

tegrált menedzsment, többletforrásokat kell biztosítani az intézmények vezetőinek képzésére 

és továbbképzésére, a megfelelő típusú szakértelem megszerzésére.

Az alap- és a középfokú oktatás társadalmi jelentősége miatt életbevágó, hogy min-

den iskola teljesítse az „alapminőséget”2 anélkül, hogy ehhez harmadik fél anyagi támoga-

2   Az „alapminőség” terminust a Felügyelőség vezette be és tette az értékelő keretszerkezet részévé. Ez minden egyes szektorra 
saját minőségi kritériumokat határoz meg, amelyeket a törvények, a kutatások, valamint a szülők, a tanárok, a szakszervezetek, az 
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tására szorulna. Ugyanilyen fontos, hogy az iskolai autonómiának ki kell terjednie arra is, 

hogy teremthessenek bevételeket nem kormányzati forrásokból, de ennek biztosítása nem 

jelentheti a diákok szelekcióját. Az iskoláknak címkézés nélkül kell megkapniuk az állami tá-

mogatást, amely új fejezetet nyitna az általános iskolai oktatásban. A középiskolákban már 

alkalmazzák ezt az eljárást, de az intézményekkel szemben támasztott új elvárásokat figye-

lembe véve változtatni kell az összeg kiszámításának módján. lényeges, hogy a finanszíro-

zás integrált legyen, a szabályozás pedig lazább, hogy az iskolák szabadon dönthessenek 

a források felhasználása felől. Az állami támogatásnak tartalmaznia kell a súlyozott fejpénzt, 

ennek kell az oktatás minden költségét fedeznie (beleértve a sajátos nevelési igény és a ki-

igazító beavatkozások költségeit, valamint talán az iskolaépületeket is).

2.1. társadalmi elvárások

Fontos kérdés az iskola közösségen belüli helyzete. A közösségi iskolák száma gyors ütem-

ben bővül. A holland helyhatóságok háromnegyede tervezi, hogy a következő néhány év 

során egy-öt ilyen iskolát indít. A legtöbb közösségi iskola nemcsak az óvodákkal és a gyer-

mekgondozási centrumokkal dolgozik szoros együttműködésben, hanem a jóléti, kulturális 

és sportintézményekkel is. Az iskolák, különösen az általános iskolák mind nagyobb részt 

vállalnak a helyi közösség életében, és ennek hatása igen gyümölcsöző az egész társada-

lomra nézve. A szülők növekvő igényére is megoldást kínálnak a közösségi iskolák: össze-

egyeztethetik munkával és gyermekgondozással kapcsolatos feladataikat.

Az iskolák és az ifjúsággondozó szolgáltatások szorosabb együttműködése segítheti 

az iskolákat a diákok egyéni és társadalmi problémáinak kezelésében. A folyamatot vélhe-

tően a helyi hatóságok fogják koordinálni (jóléti szolgáltatások, felnőttoktatás, fiatalok gondo-

zása, szabadidős foglalkozások, kultúra, sport, földhasználat tervezése, lakhatás biztosítása 

stb.). ez a szerep a hatáskörök egyértelmű megadását igényli, valamint a kormány, az iskolák, 

a különböző szervezetek és a magánszektor közötti partneri kapcsolatok kiépítését. A köz-

ponti kormányzat támogathatja ezt az irányt. A közösségi iskolák ott is meggyökerezhetnek, 

ahol az iskolaépület egy harmadik fél − nonprofit szervezet vagy kft. − tulajdonában van, eb-

ben az esetben az iskola egy multifunkcionális épület egyik bérlője lesz.

iskolaszékek és más érintettek véleménye alapján állítottak össze.
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2.2. A szülők igényei

A szülők egyre markánsabban és kritikusabban nyilvánítanak véleményt, hiszen gyermekeik 

számára a lehető legjobb iskolát szeretnék kiválasztani. A fő kritériumok az iskola minősége, 

lakóhelytől való távolsága és (egyre csökkenő mértékben) vallási és etikai alapelvei. meg-

bízható és összehasonlítható információkat kell nyújtanunk az iskolákról és azok teljesítmé-

nyéről, hogy segítsük a döntést. Az iskolai tervek és prospektusok megjelentetése csak az 

első lépés, emellett a szakfelügyelet is jelentős szerephez jut. mindazonáltal a szülők egyre 

sokszínűbb csoportot jelentenek; sokan közülük (különösen a nem holland származásúak 

közül) képtelenek megbirkózni a kihívásokkal, így segítségre szorulnak. A szülők már ma is 

számos szerepkörben jelen vannak az oktatási rendszerben, többek között önkéntesekként, 

a tanár-szülő iskolai bizottság és az iskolaszék tagjaként. Az ilyen típusú részvételt támogatja 

a rendszer, a szülőknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy nyíltan kommunikálják a gyer-

mekeikkel kapcsolatos óhajaikat.

Az iskolák akár szerződéseket is köthetnek a szülőkkel, amelyben mindkét fél többlet-

kötelezettségeket vállal (ahogy ez például a fogyatékkal élő diákok „hátizsákját”, azaz egyéni 

költségvetését alapul véve történik). A szülők anyagi hozzájárulásának különbségei azonban 

soha nem vezethetnek a diákok olyan szelekciójához, amelyben a gyermekek által kapott 

képzés közvetlenül összefügg a szüleik által fizetett anyagi hozzájárulás mértékével.

2.3. A diákok igényei, személyre szabott oktatás

minden gyermeknek joga van a képességeinek, tanulási stílusának és tehetségének meg-

felelő oktatásra. Az iskolák ezt több módon is megvalósíthatják: differenciálással (pl. tempó 

alapján), az általános és a középiskolai oktatás közötti sima átmenet, illetve a tanulási folya-

mat kontinuitásának biztosításával, személyre szabott tanulási útvonalak, infokommuniká-

ciós technológiák, tanulókövetés alkalmazásával − amelyet a diákok eredményeihez rendelt 

egyéni számítógépes kód tesz lehetővé −, a vizsga- és a felmérő tesztek rugalmas időzíté-

sével. A problémás diákok számára elengedhetetlen a megfelelő segítség, például az isko-

lán belül, a tanároknak és a szülőknek biztosított speciális szakértői támogatás formájában, 

vagy alternatív módon, külső segítséget igénybe véve, esetmenedzserek révén3. Az iskolák 

emellett kialakíthatják saját eljárásaikat is. A házi feladat elkészítéséhez nyújtott segítség, 

a tanulás és a munka kombinálása, valamint az iskolaelhagyók támogatott visszaterelése 

mind-mind hozzájárulhatnak az lemorzsolódás csökkentéséhez.

3   A „case managerek” olyan szociális munkások, akik bonyolult helyzetekben segítenek a megfelelő szakemberek megtalálásában. 
(A szerk.)
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rövidtávon az iskolákat a számítógépes diákmonitorozási rendszerek biztosításával 

segíthetjük, illetve, ha kísérleti keretek között is támogatjuk a hátrányos helyzetű, valamint 

a speciális nevelési igényű diákok fejlődését.

2.4. Az önkormányzatok, az oktatás szabadsága és az információ

Az évek során az önkormányzatok többféle szerepet töltöttek be Hollandiában az oktatási 

szférában, melyek közül a legkorábbi a közoktatási intézmények iskolaszékének feladatköre. 

ezt fokozatosan kiegészítette az iskolaépületek feletti hatáskör, az oktatási hátrányok elleni 

küzdelem koordinálása, a kisebbségi nyelvoktatás és az iskolai tanácsadó szolgáltatások 

irányítása. Ahogyan a helyhatóságok az oktatás szolgáltatóiból mindinkább annak koordiná-

toraivá válnak, az iskolák pedig mind nagyobb erőt képviselnek a rendszeren belül, a helyha-

tóságok különböző szerepei és hatáskörei között egyre valószínűbbek a konfliktusok. kiváló 

példa erre az a kettős szerepkör, amelyben a helyhatóságok hivatalból, ugyanakkor az iskola-

szék résztvevőiként is állást foglalnak az oktatási hátrányok csökkentésének módjáról, a helyi 

tevékenységhez rendelt források felhasználásáról. A fenti szerepeket újra kell gondolni, ha azt 

várjuk a helyhatóságoktól, hogy képesek legyenek koordinációs feladataik ellátására.

más tendenciák is jelentős következményekkel járnak a közoktatásra nézve. A multi-

kulturális társadalom és a növekvő individualizmus jelenségei például csökkentik a közokta-

tás és a magánoktatás közötti különbségeket. A közoktatási intézmények jogai és hatáskörei 

eltérnek a magániskolákéitól; a kérdés az, hogy ezt az aránytalanságot továbbra is fenntart-

juk-e például a felvételi politika, az iskolaalapítás, a közoktatási és magánintézmények össze-

olvadása, valamint a szülők és a diákok iskolai szerepének vonatkozásában.

ez a kérdés a holland alkotmány 23. cikkelyét érinti, amely 1917-ből származik, és 

garantálja az oktatás szabadságát, illetve az iskolák azon jogát, hogy állami támogatásban 

részesüljenek. A cikkely célja az, hogy garantálja a szülők vallási és egyéb meggyőződésével 

összhangban álló oktatáshoz való általános jogot. ez az alapelv ma sem kevésbé fontos 

a holland társadalom számára, mint egykoron. mindazonáltal a fent elemzett tendenciák 

felvetik a kérdést, vajon az alkotmány jelenlegi megfogalmazása és értelmezése lehetőséget 

ad-e a napjainkban szükséges reformok megvalósítására.

2.5. Hatékonyság, átláthatóság és minőség

Az, hogy az oktatás eredményei kiemelt hangsúlyt kapnak, igényt teremt arra is, hogy a diá-

kok egyéni eredményeit és az iskola által hozzáadott értéket illetően is több információhoz 

férhessünk hozzá. Csak akkor elszámoltathatóak az iskolák az eredményességről, ha a mé-

réshez megfelelő eszközök állnak rendelkezésre. ez azonban nem könnyű. Például nehéz 
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megállapítani, hogy pontosan milyen mértékben járult hozzá az iskola (vagy a tanár) a diákok 

eredményeihez, illetve a ma alkalmazott tesztek főként az elméleti tudásra fókuszálnak, ke-

vésbé a jártasságok mérésére.

A nehézségekkel együtt is nagyon fontosak az oktatási rendszer eredményességé-

re vonatkozó, jobb minőségű információk. Hatékony teljesítménymonitorozó rendszerre és 

a diákok egyéni jellemzőit, képességeit mérő diagnosztikus vizsgaközpontokra van szükség. 

Az infokommunikációs technológiák ehhez hasznos eszközöket nyújthatnak. elengedhe-

tetlen olyan bemeneti és kimeneti eredményeket mérő tesztek kifejlesztése, amelyeket fel-

használhatunk az eredményesség országos összehasonlítása során, és amelyek az elméleti 

ismereteket, valamint a gyakorlati készségeket egyaránt mérik. A jövőben az ilyen tesztek 

biztosítják az iskolák összehasonlítását, így transzparenssé válik az oktatás eredményessé-

ge. Hosszabb távon képesnek kell lennünk arra, hogy feltérképezzük, hogyan használják az 

intézmények a forrásokat, milyen lehetőség rejlik abban, ha kiszűrjük az „alulteljesítő iskolá-

kat”, megfelelő eszközöket és támogatást biztosítunk számukra, illetve abban, ha az egyes 

tanárokat és tanári csoportokat jutalmazzuk.

A szakfelügyeletnek erősebb és függetlenebb szerepet kellene játszania alkotmányos 

hatalmával és hatáskörével összhangban, évente jelentést kiadnia az oktatás helyzetéről 

anélkül, hogy munkájába a miniszter beavatkozna. Ha a szakfelügyelet úgy találja, hogy az 

iskolák rendszeresen alulteljesítenek, akkor fejlesztési akciótervvel avatkozhat be a folyama-

tokba, például egy − kifejezetten erre a célra létrehozott − független testület irányításával.

3. KövetKeztetéseK – A KözpontI KorMányzAt szerepe

A fent vázolt stratégia keretei között a központi kormányzat szerepe számos kulcsfontossá-

gú területen eltérne a maitól. Az iskolák autonómmá válnának: meghatározott keretek között 

felelősséget vállalhatnának munkájukért és maguk határozhatnánk meg prioritásaikat. Az is-

kolák autonómiájának teljes kibontakozásához elengedhetetlen, hogy a központi kormányzat 

biztosítsa számukra a megfelelő feltételeket és forrásokat. A kormányzat részéről kevesebb 

szabályozásra lenne szükség, ugyanakkor jobb szervezést, több felszerelést és ösztönzést 

kellene biztosítania. Az iskolák szabadságának növekedésével a köztük lévő különbségek is 

markánsabbá válnának, ezért a kormány egyik fő feladata maradna, hogy őrködjön a minőség 

és a hozzáférés általános követelményei felett. A tények ismeretében világos feltételeket kell 

szabni, és elszámoltatni az iskolákat ezek teljesüléséről. Az erős iskolák erős ellensúlyokat igé-

nyelnek. Az adminisztratív hatalmi egyensúly megváltozna, éppen ezért fontos elgondolkodni 

azon, hogy az új helyzetet figyelembe véve, milyen módon kellene újrastrukturálni a rendszert.

Hangsúlyos kérdés, hogy a kormány hogyan tekint jövőbeli szerepére. A kormányzati 

irányítás a jelenlegi formában gyakran hatástalan. A rendszer még mindig túlságosan az ok-

tatási és kutatási rendszerek kínálati szemléletét követi és hagyományos intézményeken ala-
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pul, nem a fogyasztói elvárásokhoz idomul. intézményes változás szükséges ahhoz, hogy az 

oktatás és a kutatás is érzékenyebben reagáljon a tanulók, a diákok és a kutatások felhasz-

nálóinak igényeire. ez szintén a központi kormányzat szerepének megváltozását feltételezi, 

amelynek három alapelvre kell épülnie:

a) irányítás. A központi kormányzatnak meg kell határoznia a politikai kereteket. 

Az oktatás és a kutatás esetében meg kell követelnie a megfelelő minőséget, 

a hozzáférést és a hatékonyságot. A többi érdekelt számára a kormánynak világos 

információkkal kell szolgálnia a közintézmények kötelességeiről, a teljesülés felté-

teleiről, az elérhető forrásokról és a várt eredményekről.

b) mozgástér. A központi kormányzatnak nagyobb mozgásteret kell adnia az iskolák, 

az önkormányzatok, a munkáltatók és a többi érdekelt számára a kívánt eredmé-

nyek eléréséhez. Végső soron, ha minden egyes tanulónak szeretnénk megadni 

az esélyt arra, hogy teljes mértékben kibontakoztassa képességeit, a pedagó-

gusoknak és a területtel viszonylag szoros kapcsolatban álló többi szakember-

nek nagyobb szabadságot kell biztosítanunk arra vonatkozóan, hogy az oktatási 

folyamatot a legjobb belátásuk szerint szervezzék meg. előnyösebb helyzetben 

vannak ahhoz, hogy meghatározzák azokat a helyi igényeket és körülményeket, 

amelyekre az oktatási rendszernek reagálnia kell. emellett a központi kormányzat 

várhatóan maximalizálni fogja a versenyt a tanítás személyre szabása és haté-

konysága érdekében.

c) elszámoltathatóság. jelenleg az adófizetők mintegy 50 milliárd guldenjét4 költjük 

oktatásra és kutatásra. Világosnak kell lennie a kormány és a szülők számára csak-

úgy, mint a társadalom többi rétege előtt, hogy ezért a pénzért milyen eredmé-

nyeket sikerült elérni. ez azt jelenti, hogy a korábbihoz képest növelni kell az intéz-

mények elszámoltathatóságát a mérhető eredményekre vonatkozóan, melyeknek 

a nyilvánosság számára is hozzáférhetőnek kell lenniük. A kormánynak nem szabad 

tétováznia, és közbe kell lépnie ott, ahol az eredmények nem kielégítőek, például 

úgy, hogy az iskolaszéktől beszámolót kér tevékenységükről vagy pénzügyi szank-

ciókat vezet be. Az intézkedések jogi feltételei jelenleg már rendelkezésre állnak.

ez a három fogalom – az irányítás, a mozgástér és az elszámoltathatóság – természetesen 

szorosan összekapcsolódik egymással. minél átfogóbb az irányítás a központi kormányzat 

részéről, annál jobban beszűkül az iskolák és a helyi hatóságok mozgástere. A nagyobb 

mozgástér (akár a kormány biztosítja ezt, akár más résztvevők tartanak erre igényt) pedig 

körültekintőbb elszámoltatás felé mutat.

4   22,7 milliárd Euró.
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9  FejeZet 

A jövő IskolájA – polItIkAI AlApelvek és Irányok

ylvA johAnsson1  

@VETa, SwEDISH E-LEaRNING ORGaNIZaTION

Összefoglalás 

johansson, a korábbi svéd oktatási miniszter, a rotterdami schooling for to-

morrow konferencia elnökeként fogalmazta meg az alábbi következtetéseket. 

Gondolatmenete szerint az iskolák nagyon fontos befektetést jelentenek orszá-

gaink számára az ipari társadalmaktól a ma és a holnap tudástársadalma felé 

vezető úton, de hogy betölthessék szerepüket, revitalizálni és dinamizálni kell 

őket. következtetéseit az oktatáspolitika számára szóló iránymutatásként fogal-

mazta meg az alábbi témákra koncentrálva: magas ambíciók, erős szerveze-

tek; az iskolák mint a társadalmi kohézió demokratikus előmozdítói; jól ellátott 

intézmények a roppant társadalmi feladatok ellátására; a hálózatok és a part-

neri kapcsolatok kialakítása kritikus fontosságú; orientációváltás az oktatástól 

a tanulás felé; tanárok és a vezetés; az infokommunikációs technológiák alkal-

mazása a tanulásban és a fejlesztésben. Az innováció előmozdítása és dissze-

minálása kapcsán is kifejti álláspontját, hivatkozva a nemzeti standardokra, az 

iskolai autonómiára; a bátor kísérletezésre, az értékelésre és a disszeminálásra; 

a partneri kapcsolatok kulcsszerepére, illetve az innováció és a fejlődés fenn-

tartásának fontosságára.

1   A Europai Iskolahálózat stratégiai fórumának elnöke, korábban svéd oktatási miniszter, az OECD/Hollandia Rotterdami nemzetközi 
konferenciájának elnöke (2000).
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Abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy részt vehettünk a rotterdami „schooling 

for tomorrow” konferencián. szeretnék köszönetet mondani rotterdam városának, a kon-

ferenciaszervezők és a pedagógusok energikus csapatának, a holland hatóságoknak és 

az oeCd-nek. olyan programot állítottak össze, amelynek segítségével számot vethettünk 

a jövő iskolájának kihívásaival, miközben gyökereinkkel továbbra is azokba a tevékenysé-

gekbe és realitásokba kapaszkodtunk, amelyek ma körbevesznek bennünket. és szeretnék 

önöknek is köszönetet mondani – a sok különböző országból érkezett és más-más szereppel 

bíró résztvevőnek –, amiért kétségtelenül igen sikeressé tették ezt a konferenciát.

új kormányzati és politikaalakító megoldásokra van szükség ahhoz, hogy iskoláinkat 

felkészítsük a 21. század kihívásaira. ez a konferenciánk maga is megfelelt számos olyan 

alapelvnek, amelyekről megállapítottuk, hogy e folyamat alapvető jellemzői: látókörét és témá-

ját tekintve nemzetközi volt, de a helyi tevékenységen alapult; hosszú távra fogalmazott meg 

víziókat, de ma is releváns; ambiciózus és nagyigényű; hálózati kapcsolatokat és dialógusokat 

épített, különböző partnerek dinamikus szinergiáját szabadította fel. egy nagyon gazdag és 

releváns tudásbázis létrehozása is szükséges. konferenciánk számára éppen ezt kínálták az 

oeCd jelentései és a sok nemzeti esettanulmány. Az oeCd elemző tanulmánya különösen 

hasznos kiindulási alapot biztosított azzal, hogy reflektált a gyermekkor természetére a 21. 

század kezdetén, valamint számos olyan eleven kérdésre, amelyek a családokat, a közös-

ségeket, az értékeket és társadalmi kohéziót érintik, illetve kapcsolódtak a gyorsan változó 

tudásalapú társadalom és az oktatás aspektusaihoz. ezekre a kérdésekre egyre gyakrabban 

tekintenek úgy, mint amelyek meghatározóak lesznek a jövő iskolájához vezető úton.

A politikának is folyamatosan tanulnia kell, nemcsak a diákoknak, a tanároknak és 

az iskoláknak: ehhez hosszú távú gondolkodást szolgáló módszerekre és stratégiákra van 

szükség. Annak ellenére, hogy az oktatás természetéből eredően hosszú távú befektetés és 

változás, az előretekintő gondolkodás módszerei roppant fejletlenek a területünkön. mások-

kal együtt én is úgy látom, hogy az oeCd-jelentésekben felvázolt jövőforgatókönyvek érté-

kes eszközöket adnak a kezünkbe ahhoz, hogy tisztábban láthassunk a társadalom előtt álló 

stratégiai választások kérdésében.

Az oeCd öt forgatókönyvek vázolt fel: „A status quo fennmarad”, „Az iskolák mint fő 

társadalmi központok”, „Az iskolák mint koncentrált tanuló szervezetek”, „A piaci modell” és 

„technológia és hálózati társadalom”.2 mi is értékeltük a fenti forgatókönyvek jövőképének kí-

vánatosságát és valószínűségét egy olyan felméréssel, amelyet a konferencia résztvevői szá-

mára kiosztott és általuk kitöltött kérdőívek elemzésével végeztünk. Világosan kirajzolódott, 

hogy a többség „az iskola átalakításával kapcsolatos” forgatókönyveket részesítette előny-

ben – különösen a harmadikat, „Az iskola mint koncentrált tanuló szervezet” forgatókönyvét, 

miközben a piaci modellt elutasította.

2   A rotterdami konferenciát követően a forgatókönyvek számát hatra bővítették, lásd OECD, 2001a.
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Ahhoz, hogy a vágyott jövő felé lépjünk tovább, erőteljes politikai cselekvési prog-

ram kidolgozása szükséges, amely minden szinten erősíti az innovációt és a dinamizmust. 

következtetéseim egyaránt érintik általában az oktatáspolitikát és a helyi szintű innováció 

támogatását.

1. IrányvonAlAK Az oKtAtáspolItIKA száMárA

Magas ambíciók, erős szervezetek. A ma és a holnap tudástársadalmában az iskoláknak 

jelentős ambíciókkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy kibontakoztassák a bennük rejlő lehe-

tőségeket, és a társadalom fontos szervezeteiként továbbra is fennmaradjanak. életbevágó, 

hogy szűkítsük a teljesítményszakadékot az iskolákon belül és az iskolák között. Az iskolák-

nak és a többi, tanulásra szolgáló intézménynek erősnek, függetlennek és jól felszereltnek 

kell lennie. Fejlett értékelő és elszámoltató rendszerek szükségesek ahhoz, hogy tudjuk, az 

iskolák magas ambíciói egybevágnak-e a szélesebb körű nemzeti célokkal.

Az iskolák a társadalmi kohézió demokratikus előmozdítói. Ambiciózus cselek-

vési programjuk egyik szerves eleme a kohézió és a társadalmi tőke fejlesztése. Az iskolák 

jelentik az egyik leghatékonyabb eszközt a társadalmi befogadás bővítéséhez, és éppen ez 

sikerességük egyik legfontosabb mércéje.

A roppant társadalmi feladatok ellátásához jól finanszírozott iskolákra van 

szükség. Ha azt várjuk az iskoláktól, hogy eleget tegyenek a célul kitűzött komoly elvárá-

soknak, akkor biztosítanunk kell a megfelelő forrásokat. tudniuk kell, hogy világosan meg-

határozott társadalmi feladataik ellátásához megfelelő anyagi támogatást kapnak, érkezzen 

ez akár indirekt módon, akár közvetlenül a közös kasszából. miközben a különböző partneri 

kapcsolatok ma az oktatás fontos elemét jelentik, az iskolák fő feladatainak finanszírozása 

nem függhet ezektől.

A hálózatok és a partneri kapcsolatok fontosak. Az iskolai autonómia együtt jár 

azzal, hogy az iskola kapcsolódik a közösséghez, más oktatási intézményekhez és a széle-

sebb társadalomhoz. A hálózatok és a partneri kapcsolatok ezért kulcsszerepet töltenek be. 

Az oeCd országaiban az oktatás gyakorlatát túlságosan is a szeparáció jellemzi: az iskolák 

elszigetelődnek a szülőktől, a közösségtől és egymástól is; a tanárok és a tanulók izoláltan 

ülnek az osztálytermek falai között. A partneri kapcsolatok irányulhatnak a kompetenciák 

kialakítására és a foglalkoztatásra, társadalmi és kulturális kérdésekre, vagy összeköttetést 

teremthetnek az oktatás világának különböző szereplői között; az iskola egyik legfontosabb 

partnerét a szülők jelentik.

El kell mozdulni a tanítástól a tanulás irányába. A tanterv az iskoláztatás központi 

eleme. A tanítás helyett a tanulás felé kell elmozdítanunk ennek fókuszát, és ezzel a reorien-

tációval indulhatunk el azon célkitűzés felé, hogy az iskolák lerakják az egész életen át tartó 

tanulás alapjait, megteremtsék az ahhoz szükséges tudást, kompetenciákat és motivációt, 
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hogy a tanulás az iskola után is számos formában folytatódjék. Az iskolai környezetnek von-

zónak, rugalmasnak és változatosnak kell lennie, ha azt szeretnénk, hogy elősegítse a tan-

terv ilyen irányú hangsúlyváltását.

Tanárok és a vezetés. A tanulást célzó fókuszváltással egyáltalán nem csökken 

a pedagógusok szerepe, sőt sokkal gazdagabb pedagógiai eszköztárra van szükség. A ta-

nároknak maguknak is erősen motiváltaknak kell lenniük, s csoportokban, hálózatokban dol-

gozniuk. nagyon komoly probléma, hogy számos országban kevesen jelentkeznek a pályára, 

és bizonytalanná válik a tanárutánpótlás. A feltételek és az elismerések egész sorát kell kívá-

natosabbá tenni ahhoz, hogy a megfelelő embereket vonzzuk a tanári pályára, és a szakma 

rezonáló, sokszínű maradjon. Az erős és autonóm iskoláknak határozott vezetőkre és mene-

dzserekre van szükségük, hogy megvalósítsák magas ambícióikat, így aztán az igazgatók és 

a vezetés tagjainak képzése megkerülhetetlen.

Az informatika a tanulás és a fejlesztés eszköze. Az infokommunikációs technoló-

giákat az iskolai tanulási folyamat egészében alkalmazni kell, ennek érdekében a hangsúlyt 

a hardverek beszerzésére irányuló alapberuházásokról át kell helyeznünk az infokommuniká-

ciós technológiák innovatív osztálytermi alkalmazására. Azon befektetések, amelyek révén 

támogatjuk, hogy a tanárok együtt fedezzék fel az infokommunikációs technológiák tanulást 

segítő osztálytermi alkalmazásának lehetőségeit, az egész iskola pedagógiai teljesítményé-

nek javulását eredményezhetik. A tanároknak és a diákoknak ki kell aknázniuk a kommu-

nikációt és a közös tanulást támogató jelentős technológiai lehetőségeket. A technológiát 

felhasználó tanulás stratégiáinak sokkal szorosabb kapcsolatokat kell teremteniük az iskolák, 

az otthonok és a közösség között annak érdekében, hogy a megnyíló digitális szakadékot 

áthidaljuk.

2. Az InnovácIó előMozDításA és terjesztése

e konferencia sikerének egyik fontos elemét jelentették a rotterdami iskolákban és közösségi 

helyeken zajló innovatív kísérletek megismerését szolgáló látogatások, illetve a tapasztalatok 

összehasonlítása a más országokban párhuzamosan megszervezett programokkal. Az ok-

tatáspolitikának azon kell munkálkodnia, hogy kedvező környezetet teremtsen az innovációk 

virágzásának és a jó gyakorlatok terjedésének; ennek kapcsán is szeretnék megfogalmazni 

bizonyos következtetéseket.

Nemzeti standardok, iskolai autonómia. A hatóságoknak világos és ambiciózus 

oktatási standardokat kell megállapítaniuk, de emellett kellő mozgásteret biztosítaniuk a helyi 

kezdeményezések számára e standardok teljesítésével kapcsolatban. Az iskoláknak auto-

nóm tanuló szervezetként kell virágozniuk, az oktatási innovációknak pedig erőteljesen a he-

lyi szükségletekben és problémákban kell gyökerezniük.
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Bátor kísérletezés, értékelés és disszeminálás. A nemzeti célok tágra szabott ke-

retei között meg kell teremteni a kísérletezés légkörét, hogy fantáziadús megoldások szüles-

senek azokra a valódi kihívásokra, amelyekkel az iskolák a terepen szembesülnek. Az érté-

kelés és a visszajelzés rendkívül fontos. mindenképpen lesznek „kudarcok”, amelyeket el kell 

fogadni a kockázatvállalás bátorítása érdekében; ezekből is értékes dolgokat tanulhatunk, 

akárcsak a sikerekből. A megszerzett tudás és a sikeres gyakorlatok nem maradhatnak el-

szigetelt példák, hanem terjeszteni kell őket, hogy erőteljesebben fejthessék ki hatásukat. 

jelenleg híján vagyunk a disszeminálás megfelelő stratégiáinak, ezek kidolgozása sürgető 

feladat.

Partneri kapcsolatok kulcsszerepben. A jelen és a jövő iskolája számára alapve-

tőek a partneri kapcsolatok, mert új tanulási lehetőségeket és új tudást nyitnak meg; bizto-

sítják az iskolák és közösségeik közötti létfontosságú kapcsolatokat; tágítják azt a támogató 

bázist, amelytől az iskolák dinamizmusa és a tanárok professzionalizmusa függ.

Az innováció és a fejlődés fenntartása. A sikeres innovációknak és kísérleteknek 

erőteljes támogatást kell nyújtani ahhoz, hogy eredményeik fenntarthatóak legyenek. legin-

kább azok igénylik a segítséget, akik halmozottan hátrányos pozíciójuk folytán a legnagyobb 

kihívásokkal szembesülnek. A helyi kiválóság és innováció nem maradhat fent pusztán egy 

karizmatikus egyéniség – tanár, igazgató, közösségi vezető – különleges hatásából fakadóan, 

habár az ilyen típusú emberek kétségtelenül az inspiráció forrásai.

Összegezve, az iskolák kiemelt jelentőséggel bíró, sok tekintetben sikeres intézmé-

nyek. Az agrártársadalmakból az ipari társadalmakba vezető átmenet szerves részesei vol-

tak; nagyon fontos befektetést jelentenek országaink számára az ipari társadalmaktól a ma 

és a holnap tudástársadalma felé vezető úton, de ehhez revitalizálni és dinamizálni kell őket. 

Fent bemutattuk, hogy ezt hogyan érhetjük el.
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10  FejeZet 

AZ InnovácIós hálóZAtok A polItIkáBAn és A GyAkorlAtBAn

dAvId hopkIns1 

DEPaRTMENT OF EDuCaTION aND SKILLS, aNGLIa

Összefoglalás 

Hopkins következtetései azokon a tapasztalatokon alapulnak, melyeket a 2000-

ben Portugáliában megrendezett, a hálózatépítésről szóló nemzetközi kon-

ferencián szerzett, mégpedig különösen öt nagyobb hálózat kapcsán. ezek: 

a portugál „Good Hope” program; a kanadai ontarióban működő „durham 

district school Board and the learning Consortium”; a Bertelsmann Alapít-

vány által létrehozott német „network of innovative schools”; az Angliában és 

azon kívül is aktív „improving the Quality of education for All” (iQeA); és a Fran-

ciaországból koordinált, de tizenhárom ország részvételével zajló „european 

observatory on school innovation”. meghatározza a hatékony oktatási háló-

zatok létrehozásának alapvető feltételeit, mint az értékek és a célok konzisz-

tenciája, a struktúra egyértelműsége; tudásteremtés, -alkalmazás és -transz-

fer; a tanulás jutalmazása; a vezetői feladatok és a hatáskörök megosztása; 

valamint a megfelelő források biztosítása. A legfontosabb érdekeltek szerepét 

is azonosítja és vizsgálja – így az innovatív tanárokét, igazgatókét és iskolákét; 

a hálózatépítés kezdeményezőiét; a hálózati menedzserekét; a tanácsadókét/

trénerekét; az értékelőkét és kutatókét, valamint az oktatáspolitikusokét. A fe-

jezet a kormányzat és a politika szerepét is elemzi.

1   A DfES Standards and Effectiveness Unit (standardok és hatékonyság alosztály) vezetője, a University of Nottingham Oktatási karának 
korábbi dékánja, a portugál/OECD-szervezésben lezajlott Lisszaboni Szeminárium (2000. szeptember 14–15.) raportőre.
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1. A HálózAtoK és A lIsszAbonI szeMInárIuM

A portugál szeminárium fontos hozzájárulást jelentett az oeCd „schooling for tomorrow” 

programjához azáltal, hogy a hálózatokra és a partneri kapcsolatokra helyezte a hangsúlyt. 

A szeminárium két célt tűzött ki: a) megérteni a különböző strukturális jellemzőkkel rendelke-

ző és eltérő oktatási hagyományokban gyökerező hálózatok és kezdeményezések jellemzőit, 

feltételeit és potenciáljait, b) a politika szerepének vizsgálatát hálózatok/kezdeményezések 

támogatásában, és a releváns politikai irányelvek meghatározását. Az öt hálózat összeveté-

sével (lásd 10.1. keret)2 semmi esetre sem kívánjuk azt a látszatot kelteni, hogy a kép teljes, 

ezek a példák minden típust lefednek, de tudatos választás révén a hálózatok működésének 

sokféleségét reprezentálják. meglehetősen különböznek egymástól ahhoz, hogy vizsgálatuk-

kal azonosíthassuk a hálózatok kibontakozó tipológiáját, de ahhoz eléggé hasonlítanak, hogy 

a hálózatok közös jellemzői felismerhetőkké váljanak.

Bár a hálózatok fogalmát különböző módon értelmezték a szeminárium résztvevői, 

abban egyetértettek, hogy ezek nem pusztán „klubok”. A hálózatok a hasonló gondolkodású 

és érdekű szereplőket kapcsolnak össze, többet jelentenek a jó gyakorlatok megosztásának 

puszta lehetőségeinél. A szeminárium során a hálózat alábbi meghatározása alakult ki:

A hálózatok céllal rendelkező társadalmi létezők, amelyeket a minőség és ér-

vényesség iránti elkötelezettség, valamint az eredményekre való fókuszálás 

jellemez. A változás korában az innováció támogatásának hatékony eszközei. 

Az oktatásban a hálózatok előmozdítják a jó gyakorlat terjesztését, felpezsdítik 

a tanárok szakmai fejlődését, támogatják az iskolák kapacitásfejlesztését, köz-

vetítenek a centralizált és a decentralizált struktúrák között, valamint segítséget 

nyújtanak az oktatási szervezetek, rendszerek struktúrájának és a kultúrájának 

átalakításához.

Habár nem minden hálózatban mutatkozik minden egyes vonás, a szeminárium közös mun-

kával az alábbi jellemző előnyöket azonosította:

– az elszigeteltség csökkenése;

– együttműködésen alapuló szakmai fejlődés;

– a közös problémák együttes megoldása;

– a gyakorlatok és a szakértelem cseréje;

– a tudásmegosztás és az iskolafejlesztés előmozdítása;

– lehetőség külső támogatás befogadására.

2   Mindegyik említett hálózatot legalább egy résztvevő és egy facilitátor képviselte. Emellett nagyszámú nemzetközi szakértőt hívtak meg 
résztvevőként a szemináriumra.
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10.1. Az öt tanuló hálózat áttekintő bemutatása 

Good Hope-program, Portugália. A Good Hope-programot a portugál oktatási 

minisztérium indította el 1998 márciusában. Az eredetileg három évre tervezett, 

portugál kontextusban innovatívnak számító program 1999 januárjában vette 

kezdetét. szemben áll a centralizáció hagyományos mintázatával azáltal, hogy 

a felmerülő jó gyakorlatokra irányuló kutatások elemzése és disszeminálása, 

valamint a tanárok és az iskolák munkájának támogatása révén bátorítja az 

autonómiát és a kísérletezést. A Good Hope-programnak négy eleme van: i) 

a tanulás fejlesztése mindenkire tekintettel; ii) az iskola mint oktatási intézmény 

fejlesztése; iii) az iskola és a közösség együttműködésének biztosítása; és iv) az 

infokommunikációs technológiák oktatási célú alkalmazása.

Durham District School Board and The Learning Consortium, Ontario, 

Kanada. ezt a tanulókonzorciumot 1988-ban, négy iskolakerület részvételével, 

egyfajta iskolai-egyetemi partneri kapcsolat formájában alapították. A konzorci-

um célja az, hogy javítsa az iskolai és egyetemi tanulók oktatásának minőségét 

a tanárok továbbképzése, az iskolák fejlesztése és a helyi iskolakerületek újra-

strukturálása révén. A torontói egyetem oktatási kara rendszeres támogatást 

biztosít a konzorciumnak. A fejlesztési munkálatok középpontjában a tanárto-

vábbképzés áll. A továbbképző műhelyek munkája, az intézményi programok 

és konferenciák kifejezetten a tanárok igényeit szolgálják, lehetőséget adva ta-

nítási és értékelési gyakorlatuk fejlesztésére.

German Network on Innovative Schools (NIS). A német innovatív iskolák 

hálózata az 1998-as münszteri konferencián jött létre a Bertelsmann Alapítvány 

támogatásával, mintegy a Carls Bertelsmann-díj „96” projekt utódaként. A há-

lózat célja, hogy elősegítse az iskolák közötti tudástranszfert az intézmények 

fejlesztése és az oktatás reformja érdekében. A nyitott hálózat 460 iskolát foglal 

magába, amelyek 13 tanuló hálózatban működnek együtt, munkájukat három 

évig – 1998 és 2001 között − finanszírozzák. A hálózat nemcsak az innovatív 

iskolák közötti információcsere eszköze, de a hagyományosan egymástól el-

szigetelt tanárok szakmai továbbképzésének új formájaként is működik.

Improving the Quality of Education for All (IQEA), Anglia és más or-

szágok. Az iQeA hálózat eredetileg 1990-ben a University of Cambridge ke-

retein belül jött létre, jelenlegi központja a University of nottingham. mintegy 

200 iskola vesz részt a programban, főként Angliából, de a határokon túlról is. 

Az iQeA program célja, hogy az iskolák könnyebben megbirkózzanak a külső 

változásokkal, ezáltal folyamatosan fejlődhessenek, illetve olyan feltételek ala- 
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kuljanak ki, amelyek célirányosabb tanítást és tanulást tesznek lehetővé. Ha-

bár az iQeA iskolafejlesztő módszere az egyes iskolákra koncentrál, mégis ak-

kor a leghatékonyabb, ha az iskolák hálózatokba tömörülnek, hogy megosszák 

egymással jó gyakorlataikat és tanuljanak egymástól.

European Observatory on School Innovation – A hálózat 1994–1995-

ben jött létre a maastrichti szerződés ratifikációját követően, hogy elősegítsék 

olyan információs hálózatok létrejöttét, amelyek az egyes nemzetek oktatás-

politikája és az eU által meghatározott prioritások kapcsán felmerülő oktatá-

si kérdések megoldására törekednek. A hálózat résztvevői között 13 európai 

ország képviselőit találjuk, működését a párizsi institut national de recherche 

Pédagogique (inrP) támogatja. Céljai az alábbiak: i) az innovációval kapcsola-

tos információk gyűjtése és elemzése; ii) a változásra utaló jelek és a probléma-

források azonosítása; iii) lehetővé tenni az innovátorok számára, hogy hálóza-

tokat hozzanak létre és elméleti kérdéseket vessenek fel; iv) előmozdítani az 

innovációt európa-szerte; v) leírni és összehasonlítani a nemzeti és regionális 

oktatáspolitikákat; és vi) összegyűjteni és összevetni az innovációval kapcso-

latos ismereteket.

A hálózatok nagyobb potenciállal rendelkeznek az oktatás folyamatainak, valamint eredmé-

nyeinek támogatása és elősegítése terén, mint amennyit eddig kiaknáztak.

A következő idézetek ízelítőt adnak abból a lelkesedésből, amellyel szeminárium részt-

vevői a hálózatok lehetőségeire tekintenek.

– A jó hálózatok horizontális partneri kapcsolatok, amelyekben értéknek számít 

a szakértelem és a kölcsönös tanulás. A tanárok és az iskolák fejlődését támogató 

struktúrák ezáltal legyőzik a hierarchiát, és kapcsolatokat teremtenek a rendszer 

különböző szintjei között.

– A jó hálózatok a tudásteremtésre és a tanárok továbbképzésére irányulnak. Az a 

törekvés és vágy tartja össze őket, hogy javítsanak iskoláinkon és a rajtuk átutazó 

fiatalok életén.

– olyan fiatalokat kívánunk nevelni, akik aktívan részt vesznek a társadalomban, az 

oktatási közösség együttműködő tagjaiként jó példát kell mutatnunk.

– A kooperatív tanulás nem oktatásfilozófia, hanem életforma.

– mindig örömforrás, amikor jó szándékú emberek együtt dolgoznak.
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2. A HAtéKony HálózAtoK feltételeI

nem könnyű feladat biztosítani, hogy a hálózatok kibontakoztathassák az innováció és a vál-

tozás vonatkozásában bennük rejlő potenciált. ehhez számos kulcsfontosságú feltételnek 

kell teljesülnie, amint azt a szeminárium résztvevői meghatározták:

Az értékek és a célok konzisztenciája – fontos, hogy a hálózatnak legyen közös célja, 

valamint a hálózatot megalapozó értékeket az érintettek világosan meghatározzák és elfo-

gadják. Az értékek és a célok e konzisztenciája arra is vonatkozik, hogy a hálózat céljának 

összhangban kell állnia az általános oktatáspolitikai keretekkel.

Világos struktúra – a hatékony hálózatok jól szervezettek, működési módjuk egyértel-

mű, valamint biztosítják a lehető legteljesebb részvételt az iskolán belül és az iskolák között. 

ezek a struktúrák széles alapokon nyugvó részvételt tesznek lehetővé, és az oktatás egészé-

re koncentrálnak ahelyett, hogy szűk, korlátozó vagy partikuláris jellegűek lennének.

Tudásteremtés, -felhasználás és -transzfer – a hálózatok fő célja a tudás előállítása és 

terjesztése az oktatás fejlődése, innovációja érdekében. ennek a tudásnak és gyakorlatnak 

bizonyítékokon kell nyugodnia, az iskoláztatás alapvető vonásaira kell fókuszálnia, valamint 

robusztus minőségellenőrzési procedúrákon kell átesnie.

A tanulással kapcsolatos jutalmazás – a hálózat tagjainak érezniük kell, hogy megéri 

részt venniük. A hálózattal kapcsolatos jutalmazás legjobb formája, ha az támogatja a szak-

mai fejlődést és lehetővé teszi a tanulást. A hatékony hálózatok az emberekbe fektetnek be.

A vezetői feladatok és a hatáskörök megosztása – a nagy hatékonyságú hálózatokban 

ügyes emberek dolgoznak, akik képesek jól együttműködni és közösen dolgozni. A hálóza-

tok tagjainak a hatékony csapatmunkához is szükséges készségekkel kell rendelkezniük, és 

ezek közé tartoznak a vezetői feladatkörök, illetve a hatáskörök megosztása is.

Megfelelő források – a hálózatoknak biztosítani kell a megfelelő forrásokat, különösen 

az idő, a pénz és az emberi tőke vonatkozásában. nem feltétlenül a források mennyisége 

a fontos, hanem ennél is döntőbb, hogy rugalmasan kezelhetőek legyenek.

3. A HálózAtoK legfontosAbb érDeKeltjeI3

A példaértékű oktatási gyakorlatok azonosítása és támogatása érdekében a legtöbb há-

lózat arra törekszik, hogy olyan horizontális partneri kapcsolatokban működjék, amelyek 

a kooperáció és a kölcsönös cserék értékein nyugszanak. számos csoport és egyén vesz 

részt a hálózatok működtetésében, illetve fenntartásában; az egymást szakmai partnerként 

kölcsönösen komolyan vevő érdekeltek mindannyian tanulnak egymástól. A különböző ér-

3   Ez a rész Dr. Anne Sliwka elemzéseire támaszkodik, lásd a jelen kötet 3. fejezetét.
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dekeltek együttműködése folyamatos, és ideális esetben az innováció és a változás szisz-

tematikus megértéséhez vezet valamennyi partner esetében. Habár a különböző hálózatok-

ban az érdekeltek konfigurációja eltérő, fontos azonosítanunk ezeket a csoportokat, és hogy 

tagjaik milyen módon járulhatnak hozzá a hálózat egészének tevékenységéhez. ez rávilágít 

a hálózatok azon fontos vonására, hogy munkájuk során az emberekbe és a kapcsolatok-

ba befektetett tőkét kamatoztatják, és nem az intézményekre, valamint a hierarchiákra tá-

maszkodnak.

Az érdekeltek legfontosabb csoportját az innovatív tanárok/igazgatók és iskoláik al-

kotják. Bár ők jelentik a hálózati tevékenység fókuszát, a kezdeményezők nem mindig közü-

lük kerülnek ki.

Az érdekeltek második csoportját, amely néha átfedésben van az elsővel, a kezde-

ményezők jelentik, akik lehetnek innovatív tanárok vagy igazgatók, de gyakran egyetemek és 

kutatóintézetek, kormányhivatalok vagy jótékonysági alapítványok.

Az érdekeltek harmadik csoportjába sorolhatóak a hálózatok menedzserei – ez a ve-

zetők csoportja. A vezető csoportba tartozhatnak a kezdeményezők, de a menedzsmentet 

alkothatják az iskolák, a központi érdekeltek képviselői is, a vezetés ugyanakkor ölthet más 

formát is a hálózat kezdeményezőinek elgondolásai alapján.

számos hálózatban az érdekeltek negyedik csoportjaként részt vesznek tanácsadók 

és trénerek is. szerepük a hálózat fejlesztő munkájának támogatása. olykor a tanácsadókat 

külső szervezetekből vonják be a szakmai képzések vezetésére, de gyakori az is, hogy a há-

lózatban résztvevő innovatív iskolák tanárai működnek a többi résztvevő trénereként.

Amikor a fejlődés már eljutott egy alapszintre, számos hálózat megkezdi haladásá-

nak és hatékonyságának értékelését, így az értékelőket és a kutatókat találjuk az érdekeltek 

ötödik csoportjában. ez több-kevesebb átfedésben lehet egyik-másik előző vagy következő 

kategóriával, ha a hálózatba lépett iskolák tanácsadói részt vehetnek a kutatásban és az 

értékelésben is. Az érdekeltek e csoportjának szerepe az, hogy meghatározzák és össze-

gyűjtsék a hálózat munkájának folyamatára vonatkozó adatokat, valamint a hálózat hatását 

igazoló bizonyítékokat.

Végül a szakpolitikusok jelentik az érdekeltek hatodik csoportját. Az innovációs háló-

zatok gyakran próbálják a politikai kereteket az iskolafejlesztés ügyének előmozdítása érde-

kében feszegetni. Annak érdekében, hogy ügyüket a hatalom elfogadja és magáévá tegye, 

már a hálózati munka korai fázisában be kell vonniuk a megfelelő politikai döntéshozókat.

4. A HálózAtoK szerepe Az InnovácIó táMogAtásábAn

Az oktatási hálózatoknak kulcsszerep jut az innováció és a fejlődés ösztönzésében, és ennek 

megfelelően az innovatív iskolák támogató struktúrájának kell tekintenünk őket. ezt a felada-

tot nem csak a jó gyakorlat disszeminálása révén végzik, hanem azzal is, hogy felszámolják 
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az iskolák hagyományos elszigeteltségét, sőt bizonyos mértékig a tradicionálisan hierarchi-

kus rendszerszerkezetet is megkérdőjelezik. régebben a legtöbb iskolarendszer szinte ki-

zárólag individuális egységek – tanárok, részlegek, iskolák és helyi szervezetek – révén mű-

ködött, és ez a fajta elszigeteltség még akár megfelelő is lehetett a stabilitás korában. ma 

azonban, a változás kontextusában meg kell erősíteni a laza kapcsolatokat annak érdekében, 

hogy fokozzuk az együttműködést és rugalmasabb, válaszképesebb struktúrákat hozzunk 

létre. A hálózatok e folyamat fontos eszközei.

A hálózatok nemcsak ösztönzik az innovációt, maguk is innovációk lehetnek azáltal, 

hogy új munkamódszereket kínálnak fel. ez különösen fontos napjaink oktatási rendsze-

reiben, ahol jelenleg tendencia az iskolák középszintű támogatásának leépítése. nagyon is 

lehetséges, hogy ezek a támogatási struktúrák, amelyeket hagyományosan a helyi oktatási 

hatóságok, az iskolakerületek, helyi egyetemek vagy más szervezetek biztosítottak, gyakran 

inkább a status quo fenntartásában jeleskedtek, nem pedig a változások elősegítésében. 

de még ebben az esetben is egyre fontosabbá válik a középső szint az innováció és a válto-

zás korában, mégpedig olyan kreatív és reszponzív struktúrák formájában, amelyek az isko-

lákkal együtt és az iskolák között működnek, nem pedig idejétmúlt intézményekként.

A hálózatok az innováció és a változás elősegítésének eszközei lehetnek, és a széles-

körű reformokhoz is hozzájárulhatnak. A középszint újraalkotásának lehetőségét hordozzák 

magukban azzal, hogy előmozdítják az együttműködések, kötődések és multifunkcionális 

partneri kapcsolatok különféle formáit, ezért hivatkoznak rájuk olykor „keresztező vagy haránt 

struktúrákként”. ebben a vonatkozásban a hálózatok lehetővé teszik az érdekeltek számá-

ra, hogy kapcsolatokat építsenek ki és tevékenységeikből olyan szinergiákat teremtsenek, 

amelyek a közös prioritások köré csoportosulnak. A rendszerben nem az irányítás megszer-

zésére törekszenek a résztvevők (ami egyébként is lehetetlen), hanem a rendszerszintű erők 

interaktív lehetőségeinek kiaknázására (lásd Fullan, 2000).

A maga módján mindegyik ismertetett hálózat betölti ezt a feladatot. A Good Hope- 

program kormánytámogatással létrejött kezdeményezésként közvetlenül kapcsolódik az 

oktatáspolitikai tervekhez, miközben előmozdítja az alulról jövő kezdeményezéseket. A dur-

ham district school Board a learning Consortiumhoz hasonlóan olyan hálózati működé-

si formákat hoz létre, amelyek támogatják az iskolákat és szélesítik a helyi hatásköröket. 

A German network of innovative schools kiterjedt és jelentős országos csoportként segíti az 

iskolák széleskörű innovációját, miközben az országos politikai irányvonalat is befolyásolja. 

Az iQeA projekt hatékonyan működik egy világosan meghatározott politikai kontextus kere-

tein belül, ugyanakkor olyan lobbicsoportként is tevékenykedik, amely a politikai döntésho-

zókat próbálja arra ráébreszteni, hogy az oktatási reformhoz bővíteni kell a kapacitásokat. 

A francia observatory nemzetközi hálózatként az egész európai Unióban befolyással bír.

Az esetek elemzése arra is rámutat, hogy már a változási folyamat indulásakor szük-

ség van a hálózatokra, és akkor is elengedhetetlen a támogatásuk, amikor a folyamat már 

működésben van; a változás minden fázisában fontos szerep jut nekik. Például:
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A „beindítás fázisában” a hálózatok ösztönzik:

– a közös elköteleződést és felelősségvállalást;

– a vezetés megragadását a különféle szinteken;

– a külső támogatást;

– hogy a világos célok legyenek fókuszban.

Az „implementáció fázisában” a hálózatok ösztönzik:

– a tanulás megértését és a változás menedzselését;

– a tér, az idő, a kommunikációs struktúrák és a résztvevők rugalmasabb, kreatívabb 

igénybevételét;

– a társadalmi és technikai támogatást;

– a korai sikert és annak megünneplését.

Az „intézményesítés fázisában” a hálózatok ösztönzik:

– az együttműködésen alapuló munkamódszerek széleskörű elterjedését;

– a „kiterjesztés” tervezését;

– az elképzelések újradefiniálását és adaptációját a bizonyítékokra támaszkodva;

– a belsőleg felhasználható adatszolgáltatást és a külsőleg alkalmazható értékelést.

Összességében a hálózatok rendelkeznek az oktatási innováció és a változás támogatásá-

nak potenciáljával az alábbiak révén:

– A jó gyakorlat disszeminálásához egyfajta fókuszpontot biztosítanak, általánosítha-

tóvá teszik az innovációt és „tevékenységorientált” tudást állítanak elő a hatékony 

oktatási gyakorlatok vonatkozásában.

– Az iskoláztatás fő céljára fókuszálnak, különösen azáltal, hogy a tanításról és tanu-

lásról folytatott vitát indukálnak és tartanak fenn.

– Fejlesztik a tanárok, a vezetők és más pedagógusok változás előmozdításához 

szükséges jártasságait és készségeit.

– Helyi szinten építik ki a folyamatos fejlődéshez szükséges kapacitást, különösen az 

iskolákon belül és az iskolák között létrehozott szakmai tanulóközösségek révén.

– Biztosítják, hogy a nyomásgyakorlás és a támogatás rendszerei integrálódjanak; 

például úgy, hogy a szakmai tanulóközösségek a nyomásgyakorlást és a támoga-

tást beépítik működésükbe.

– Áthidalják azt a törést, amely a centralizáció és a decentralizáció között számos 

kortárs politikai kezdeményes eredményeként létrejön, különösen a horizontális és 

vertikális politikai koherenciához való hozzájárulásuk révén.
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4.1. egy hálózattipológia felé

A lisszaboni szemináriumon egyértelművé vált, hogy a hálózatok számos különböző szin-

ten működhetnek; a különböző célkitűzések alapján egy hálózattipológia látszik kibontakoz-

ni. Alapszinten a hálózatok a jó gyakorlat megosztását segítik elő; a legmagasabb szinten 

a rendszer megújításának előmozdítóiként tevékenykedhetnek. ennek alapján felrajzolható 

egy kialakulóban lévő tipológia.

– A legalapvetőbb szinten a hálózat állhat egyszerű tanárcsoportokból, akiket a ta-

nítással kapcsolatos közös cél és a jó gyakorlatok megosztásának igénye hozott 

össze.

– egy ennél ambiciózusabb szinten a hálózatok olyan tanárok és iskolák együttmű-

ködő csoportjait jelentik, amelyek az iskola fejlesztésének céljából csatlakoznak 

egymáshoz, és amelyek kifejezett célja, hogy egy iskolában vagy iskolák egy cso-

portjában emeljék a tanítás és a tanulás színvonalát, nem pusztán jó gyakorlataikat 

osztják meg egymással.

– A hálózatok nemcsak a tudástranszfer és az iskolafejlesztés célját szolgálhatják, 

hanem a különböző érdekelteket is összekapcsolhatják egymással annak érdeké-

ben, hogy egyes speciális oktatáspolitikai célkitűzéseket helyi szinten, esetleg or-

szágosan megvalósítsanak.

– e munkamódszer kibővítésének egyik lehetőségével találkozunk, amikor az oktatá-

son belüli és azon kívüli hálózatok csoportjai lépnek egymással kapcsolatba, hogy 

javítsanak a rendszer társadalmi igazságosságán és növeljék befogadási képes-

ségét.

– Végül arra is van lehetőség, hogy a hálózatok csoportjai ne csak a társadalmi igaz-

ságosság előmozdítása érdekében dolgozzanak együtt, hanem a rendszer meg-

újításának és átalakításának előmozdítóiként is.

A szeminárium során nem elemeztük mindegyik fenti kategóriát, de a fenti rendszer lehetősé-

get nyújt a hálózatok osztályozására, és egyben lehetséges szerepüket is megmutatja. ez a 

tipológia kifejezetten a rendszer perspektívájából tekint a hálózatokra, és a kormány, valamint 

az oktatáspolitika szerepére vonatkozó tanulságokkal is szolgál.

5. A KorMányzAtoK szerepe és A szAKpolItIKAI KövetKezMényeK 

A kormányzatok és a hálózatok közötti viszony alapján kezdeti megkülönböztetésként ké-

zenfekvőnek tűnhet a kormányzati támogatásban részesülő és abból kimaradó hálózatok 

megkülönböztetése. egy ilyen egyszerű osztályozás azonban csak elfedné a viszonyok való-
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di sokféleségét, bagatellizálná a politikai törekvések és a hálózati gyakorlatok közötti poten-

ciális szinergiákat. A lisszaboni szemináriumon tárgyalt öt hálózat példája jól illusztrálja ezt 

a komplexitást.

Az ötből két példáról – a Good Hope és a francia observatory – más-más okból, de 

mondhatjuk, hogy államilag támogatott, mivel valamilyen módon mindkettő kap kormányzati 

ösztönzést és forrásokat. Ugyanakkor mindkét hálózat az oktatási szervezetek autonómiáját 

és kísérletezését segíti elő, illetve a maguk léptéke, eredményei és módszerei révén hatást 

gyakorolnak a kormányzati politikára és reformra. ezzel szemben a durham school district 

Board/learning Consortium és az iQes program a kormányzattól függetlennek tekinthető: 

nem a kormányok hozták őket létre, és közvetlen támogatásukban sem részesülnek. mind-

azonáltal az említett hálózatokat alapvetően azért alapították, hogy támogassák az iskolá-

kat a központilag kezdeményezett változások értelmezésében és menedzselésében; egyben 

a legsikeresebb iskolák is azok közül kerülnek ki, amelyek nemcsak a saját intézményük fej-

lesztésén dolgoznak, hanem ezt a kormányzati reformkezdeményezésekkel összhangban te-

szik. emellett enyhe mértékben, de mind a durham school district Board/learning Consor-

tium, mind pedig az iQeA hatással is van az oktatáspolitikai folyamatokra és törekvésekre.

A német Bertelsmann Alapítvány által létrehozott network of innovative schools háló-

zat a kormány és a hálózatok közötti összetett kapcsolat másik perspektíváját mutatja meg. 

egyes vélemények alapján ez a hálózat azért jött létre, hogy kritizálja és a sikerei révén köz-

vetlenül is befolyásolja a kormányt. egy pozitívabb és stratégiai megközelítés szerint ez olyan 

állami és magán összefogás, amely a jövőben nagyhatású lehet.

Az a tény tehát, hogy a hálózatok között a kormányzati támogatás alapján tegyünk 

különbséget, a túlegyszerűsítés veszélyét hordozza magában, különösen azért, mert a jövő 

kormányzatai mindinkább igénybe fogják venni a hálózatokat a maguk oktatási reformprog-

ramjának implementálása során. Annak ellenére, hogy a legtöbb oeCd-tagországban az 

oktatási reform-erőfeszítések drámai mértékben növekedtek az elmúlt tíz évben, a diákok 

eredményeinek tükrében ezek nem érték el a remélt hatásfokot. mindemellett számos si-

keres program létezik, mint például az angol national literacy strategy, de a legtöbb olyan 

törekvés, amely a politikai célkitűzésekkel összhangban a diákok eredményeinek javítására 

irányult − mint ezt széles körben dokumentálták (Hopkins and Levin, 2000) −, kudarccal vég-

ződött. ennek az a legfőbb oka, hogy a kormányok oktatáspolitikája nem támaszkodik a kellő 

mértékben az iskolák fejlődésével kapcsolatos ismereteinkre, így jelentős szinergiák mennek 

veszendőbe, és a diákok eredményei elmaradnak a bennük rejlő potenciáltól (lásd például 

Hargreaves és szerzőtársai, 1998). ez erős érv amellett, hogy a kormányok ne csak a reform-

program implementálása miatt támaszkodjanak a hálózatokra, hanem azokat önmagukban 

is innovációnak tekintsék. Ha nem így tesznek, akkor az oktatási reform célkitűzései, különö-

sen a decentralizált rendszerekben, továbbra is meghaladják majd a rendszer teljesítőképes-

ségének határait (lásd Hopkins, 2001, különösen a 10. fejezet).
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A fejezet nem tér ki a hálózatépítés oktatáspolitikai kereteinek sajátosságaira, de a  fenti 

gondolatmenet függvényében egy ilyen keret fókuszába az alábbiaknak kell kerülniük:

– Hogyan támogatják a hálózatok a reformok adaptív implementációját, és egyúttal 

hogyan képesek a második reformhullám ösztönzőiként fellépni.

– Hogyan válhatnak a hálózatok a tudás terjesztésének előmozdítóin túl a tudás-

teremtés, -transzfer és -felhasználás eszközeivé is.

–  Hogyan válhatnak a hálózatok a tanárok szakmai fejlődésének mind hatékonyabb 

helyszínévé, és olyan eszközzé, amelyek révén az iskolák növelhetik a reformcélki-

tűzések implementálására és fenntartására irányuló képességüket.

– Hogyan érhetik el a hálózatok a horizontális és vertikális támogatás összehangolá-

sát és a politika koherenciáját a létező struktúrák szinergiáinak kiaknázása, valamint 

új struktúrák létrehozása révén.

– Hogyan támogathatják a hálózatok „a reform kiszélesítését”, különösen olyan ese-

tekben, amelyekben a hálózat a tanárok szakmai tudásának vagy erkölcsi érték-

rendjének megosztására,4 nem pedig egy széles értelemben vett tanításra vagy 

intézményi programra irányul.

– A kormányoknak ragaszkodniuk kell ahhoz, hogy az iskolák meggondoltan álljanak 

a változás és a fejlődés ügyéhez, miközben nem kell szükségképpen megkövetel-

niük, hogy az adott időben mindenki ugyanazt és ugyanolyan módon cselekedje. 

A hálózatok talán a jelenleg elérhető legjobb eszközei egy ilyen hozzáállás létreho-

zásának és támogatásának.

A lisszaboni szeminárium az oeCd schooling for tomorrow programjának keretében került 

megrendezésre. A jövő iskolájáról való gondolkodás rendszerszintű megközelítést igényel, 

amely a teljes politikai spektrum konzisztenciájának magas szintjét feltételezi, és azt, hogy 

rendületlenül a diákok eredményeire és tanulására koncentráljunk. A hálózatok az innováció 

és a kormányzati politika befolyásolásának természetes infrastruktúrájaként éppen ehhez 

a feladathoz biztosítanak fontos eszközt.

4   A megosztás (share) ebben az esetben a megismerést és a közös álláspont kialakítását jelenti. (A szerk.)
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11  FejeZet 

A tAnulás, AZ Iskolák és A rendsZerek menedZselése

donAld hIrsch1 

NEMZETKöZI OKTaTáSI TaNáCSaDó, NB

Összefoglalás 

Hirsch a 2001 decemberében az oktatási menedzsmentről és kormányzás-

ról tartott konferencia raportőreként írta e tanulmányt. A konferencia témáját 

az oeCd/Ceri 2000 „What Works” tanulmánya szolgáltatta, amely kilenc or-

szág iskolai menedzsmenttel kapcsolatos innovációit vizsgálta. A budapesti 

konferencia Hirsch szerint hangsúlyozta, hogy a jövő oktatási rendszereinek 

alakulásában a menedzsment kérdései központi szerepet játszanak. A tanul-

mány előbb az osztályterem és más tanulókörnyezetek „mikro”szintjén vizsgálja 

a kérdést, ezt követőn az iskolák mint szervezetek menedzsmentjét érinti, majd 

kitér az oktatási kormányzat és a közigazgatási reform „makro”-szintű problé-

máira. A konferencia alapján azt a következtetést vonja le, hogy a diákok tanu-

lásának fejlődését minden esetben az iskolák mint tanuló szervezetek fejlődése 

határozza meg. menedzsment szempontból az iskolák komplex intézmények, 

de ez nem egyedi jelenség, és lehetséges azon változásmodellek alkalmazása, 

amelyeket akár a köz-, akár az üzleti szférában fejlesztettek ki.

1   A Magyarország és az OECD által közösen szervezett „Managing Education for Lifelong Learning” (Budapest, 2001. december 6–7.) 
szeminárium raportőre.
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1. bevezetés

Az iskolamenedzsment kérdései kibogozhatatlanul belefonódnak az iskoláztatás tágabb ösz-

szefüggéseibe. Az oeCd New School Management Approaches (OECD, 2001b) című tanul-

mánya kiemeli, hogy a jó menedzsment sokkal többet kíván annál, mint találni egy erős és 

hatékony vezetőt: azt követeli, hogy az iskola szerves fejlődését mozdítsuk elő. A budapesti 

szeminárium nyomatékosította, hogy a jövő iskolája szempontjából a menedzsment kérdése 

központi jelentőségű. A tanítás, a tanulás és az oktatásmenedzsment szétválaszthatatlanul 

egymásba fonódott. A szeminárium először a tanulókörnyezet „mikro” szintjén vizsgálta eze-

ket a kérdéseket, majd az iskolák mint szervezetek menedzselésére tért ki, végül az oktatás-

irányítás és a közigazgatási reform „makro” szintjét vizsgálta meg. A három szint jelentős 

mértékben hat egymásra.

A vitát magyarország oktatási minisztere, Pálinkás józsef vezette fel, bemutatva az 

új tanulási módszerek bevezetésére tett erőfeszítéseket, és az országban zajló folyamatokat, 

amelyek ezt a célt szolgálják. magyarország az elmúlt évtizedben decentralizálta oktatási 

rendszerét, és most elsősorban arra törekszik, hogy e decentralizált rendszer keretei között 

tegyen eleget az eredményekkel kapcsolatos magas elvárásoknak és minőségi követelmé-

nyeknek. új alaptanterv és új értékelési rendszer révén igyekeznek kombinálni egymással az 

iskolák menedzsmentszintű autonómiáját és a tananyag olyan megközelítését, ami lehetővé 

teszi az iskolák számára, hogy használhatóbb tanterveket írjanak, nagyobb nyomatékot he-

lyezve az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciákra, mint az egyetemek 

által szorgalmazott ismeretanyag-reprodukáló záróvizsgákra. e folyamat középpontjában 

a tanári kompetenciák és a pedagógusok életpályájának újrafogalmazása áll.

2. MAgAs színvonAlú tAnulásI KörnyezeteK 

létreHozásA és fenntArtásA

„Az oktatás – jelentette ki mats ekholm, a svéd nemzeti oktatási Hivatal vezetője – száz éven 

át annyit jelentett, mint a tudás áttöltése idősebb főkből az ifjabbakba; csak a közelmúltban 

kezdtük el megtanítani a diákokat arra, hogy hogyan is tanuljanak.” A pedagógusok szerte az 

oeCd tagországaiban arra törekszenek, hogy a tanulási folyamat során közvetlenebb kap-

csolatot alakítsanak ki a diákokkal, hogy együttműködőbbek, ne pusztán a tudás befogadói 

legyenek. A „valódi iskolák” olyan helyek, ahol tényleges tanulásról beszélhetünk abban az 

értelemben, hogy a diákok saját érdeklődésükből fakadóan tesznek meg dolgokat, nem 

pedig kötelességből. A román Alexandru Crisan, aki egy korábban erősen központosított 

oktatási rendszerű országot képviselt, a fokozatos decentralizációról a hatékony tanulási 

környezet megteremtésének és menedzselésének feltételeként beszélt. de nem csak azon 
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múlik a dolog, hogy a központ teret enged-e a folyamatoknak, hanem, hogy az intézmények 

képesek-e megfelelően ösztönözni a tanárokat és a diákokat, hogy ők maguk irányítsák 

a tanulási folyamatot. A magyar Poór zoltán felhívta a figyelmet a témához kapcsolódó ki-

hívásra, mely szerint olyan autonóm személyiségeket kell nevelni, akik képesek határozott 

célok és feladatok kitűzésére, meg tudják határozni a tanulás tartalmát, és azonosítják saját 

igényeiket.

konszenzus alakult ki arról, hogy a 21. század iskolái a tanulási viszonyok új formáit 

igénylik. Az is határozott véleményként körvonalazódott, hogy ez a változás lassan halad: 

a hagyományos modell, amelyben a tanár az osztály előtt áll, még mindig elsöprő arányú. 

Ugyanakkor a szeminárium során az is felmerült, hogy vajon a tanulás nyitottabb módjait 

mindig előnyben kell-e részesíteni a kipróbált, erősen strukturált eljárásokkal szemben, hi-

szen nem lehet előre megítélni, hogy egy adott oktatási szituációban mi hoz jobb eredményt. 

Az iskolákkal szembeni kihívás egyik része éppen az, hogy a lehetséges módszereket az 

alkalmazás fényében értékeljék, és hajlandóak legyenek igazítani a módszereken a tapasz-

talatok alapján; illetve hogy a különböző helyzetekben a megfelelő stratégia alkalmazására 

törekedjenek: vagyis az iskoláknak maguknak is jó tanulóknak kell lenniük.

ez rávilágít arra, hogy a képzés és a továbbképzés során nagy gondot kell fordítani 

a tanulási környezet menedzselésének módszereire, beleértve a tanulók, tanárok és vezetők 

közötti viszonyok új típusait is. mindegyik szereplő autonómiáját növelni kell. Az autonóm ta-

nulóknak például képesnek kell lenniük céljaik meghatározására és arra, hogy megválasszák 

azokat az eszközöket, amelyekkel e célokat elérhetik. A tanároknak felelősséget kell vállalniuk 

munkájukért, és részt kell venniük a tanítás alakításában, ahelyett, hogy pusztán a rendszer 

végrehajtóiként működnének. Az iskolamenedzsereknek pedig képesnek kell lenniük együtt 

dolgozni egy olyan tantestülettel, amelynek tagjait a legkülönbözőbb jártasságok és attitűdök 

jellemzik, és közben saját teljesítményüket is állandó kritikus figyelemmel kell kísérniük.

ebből következően az iskolai feladatok menedzselésének új módszerei és a tanulók 

tanulásával kapcsolatos elvárások változása összekapcsolódik egymással. A vezetés folya-

matában az igazgatóknak meg kell érteniük, hogy a bevonódás hogyan segíthet a tanárok 

és a diákok motiválásában. A szemináriumon bemutatott bizonyítékok arra utalnak, hogy 

nincs közvetlen kapcsolat az erős személyi vezetés és a jó tanulói eredmények között. A Bill 

mulford által ismertetett ausztrál kutatás (a „lolso”-projekt) rámutatott, hogy a személyi ve-

zetők olyan komplex kapcsolati hálóban dolgoznak, amelyben a jó személyi vezetés mintegy 

segít a tanulás kibontakozásához szükséges iskolai légkör megteremtésében, ám közvetle-

nül nem ösztökéli a diákokat jobb eredményekre. „A szervezeti tanulás vagy a »kollektív tanári 

hatékonyság« az a változó, amely egyik oldalról a személyi vezetés és a tanári munka, másik 

oldalról pedig a diákok eredményei között közvetít.”

magától értetődőnek tűnhet, hogy az igazgatók inkább közvetetten, például a diákok 

inspirálásán keresztül gyakorolnak hatást a tanulmányi munkára; mégis, az iskolavezetőkkel 
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kapcsolatos újabb kutatások arra bátorítanak némelyeket, hogy nagy reményeket tápláljanak 

a karizmatikus igazgató figurája iránt. ez azonban ritkán jelent hosszú távú megoldást az 

iskolák számára, és olykor egyenesen ellenkező hatást vált ki. A karizmatikus vezetők hatá-

sa jellemzően elenyészik, mihelyt elhagyják a helyszínt, hacsak munkájuk nem arra irányult, 

hogy másokat is átalakítsanak. Az oeCd tanulmányában az iskolamenedzsment sikeres 

működését bemutató példák többsége nem egy-egy nagyhatású vezető, hanem összehan-

golt csapatmunka eredménye. ez − ahogy a szemináriumon rámutattak − nemcsak abból 

áll, hogy összetartó vezetőcsapatot hozunk létre. többen azt gondolják, hogy a megoldás 

kulcsa az, ha a tanárok részeseivé válnak az osztályterem falain túli történéseknek, részt 

vállalnak a változás menedzselésében, és át is érzik ebbéli szerepük fontosságát. ebben 

az összefüggésben a magyar oktatási miniszter azt a reformot nevezte a legfontosabbnak, 

amelynek keretében a tanárok számára új karrierstruktúrát alakítanak ki, amelyben a pálya-

futásuk során a felelősségük, fizetésük és státusuk együtt mozog.

különösen két üzenetet kell megismételnünk: először is, a hatékony menedzsment 

és a kiemelkedő személyi vezetés egyértelműen jobb tanulmányi eredményekre vezet; má-

sodszor pedig, a menedzsereknek inkább egy összetett viszonyrendszer kontextusában kell 

okosan eljárniuk ahelyett, hogy az egyszerű megoldásokra törekednének. Az iskolamene-

dzsereknek minden szinten foglalkozniuk kell azzal a komplexitással, amelyet az oktatásban 

érintett folyamatok nagy száma és az érintettek sokfélesége eredményez.

3. A KoMplexItást és A változást  

szeM előtt tArtó IsKolAMeneDzsMent

A szeminárium második szekciója a dinamikusan változó társadalmi rendszerek feltételei kö-

zepette dolgozó iskolamenedzsmentet járta körbe, amelynek számolnia kell a döntéshozatali 

rendszer gyors átalakulásával, mely során számos hatáskör az intézményekhez kerül. Az isko-

la és a tágabb értelemben vett közérdek közötti kapcsolat alapvető fontosságúvá válik ebben 

az új környezetben, tovább növelve az iskola feladatainak komplexitását. ezeket a kihíváso-

kat az iskolamenedzsmentről szóló oeCd-jelentés, amely a szeminárium legfőbb hivatkozási 

pontja volt, részletesen is tárgyalja (i. m.). A jelentés egyik szerzője, dale shuttleworth tartotta 

a megnyitó előadást, felvázolva az új politikai és társadalmi igényeket, amelyek az iskolákra 

nehezednek, és gyakran a folyamatos nyomás vagy a krízis érzését váltják ki. Az iskolák veze-

tői nagyon is úgy érezhetik, hogy az új elvárások sokkal nagyobbak, mint a hozzájuk kapcsolt 

támogatások és források. Azonban számos olyan iránymutató esetet is találunk, amelyben 

az iskolák hatékonyan változtatnak munkamódszereiken, és megfelelnek az új kihívásoknak.

A magyar kormány a közelmúltban a Comenius 2000 program révén nyomatékosítot-

ta a minőség fejlesztésének fontosságát az iskolai oktatásban. ez a program az iskola szintű 
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kezdeményezéseknek teremt országos keretet, azon feltételezésre alapozva, hogy az ipar-

ban kifejlesztett minőségbiztosítási koncepciók az iskolákban is alkalmazhatók. e megköze-

lítés egyik fontos aspektusa a legkülönbözőbb hátterű, részben a magánszektorból érkező 

tanácsadók alkalmazása. A program egy háromlépcsős modellen alapul, amelyben minden 

lépcsőhöz rögzített célok tartoznak. Az első lépcsőn el kell köteleződni a helyi közösségek-

kel kialakított partneri viszony keretében, releváns igények alapján meghatározott, rögzített 

célok iránt. Az intézménynek ki kell fejlesztenie és be kell mutatnia egy dokumentált minő-

ségmenedzsment-rendszert, amely minden olyan folyamatra kiterjed, mely hatással lehet az 

intézmény nevelési és oktatási tevékenységeire, valamint megfelelő értékelő, visszajelző és 

kontrollmechanizmusokat tartalmaz. A második lépcső a teljes minőségmenedzsment imp-

lementációja a tanulószervezetek megteremtése révén. Az intézmény menedzsmentjének 

tudatosan fejlesztenie kell a szervezeti kultúrát azáltal, hogy a tantestület tagjait kifejezet-

ten erre a célra létrehozott rendszerek és folyamatok révén bevonja az irányítási munkába. 

A harmadik lépcső a fenti lépéseket a folyamat egészére kiterjeszti: az intézmény menedzs-

mentjének és személyzetének képesnek kell lennie arra, hogy a „tervezés-végrehajtás-el-

lenőrzés-javítás/standardizálás-végrehajtás-ellenőrzés-javítás” ciklust az intézmény minden 

tevékenységére folyamatosan alkalmazzák.

A minőség fejlesztésére irányuló törekvés semmi esetre sem magyar specialitás. Bi-

zonyos országok megpróbáltak több külső szakmai támogatást bevonni ennek érdekében: 

a belgiumi flamand közösség oktatási rendszere például igen intenzíven veszi igénybe külső 

szakértők munkáját. miközben az iskolamenedzsereknek tanári végzettséggel kell rendelkez-

niük, lehetnek olyan külsősök is, akik felhagytak a tanítással. egy külső tanácsadó céget bíz-

nak meg a megfelelő vezető megkeresésével egy olyan kompetenciaprofil alapján, amelyet 

a munkáltatók, igazgatók és tanárok közösen alakítanak ki. Az egyesült királyság kormánya 

szeretne bevonni magánvállalkozásokat a közszolgáltatások biztosításába azokon a terüle-

teken, ahol ez fokozhatja az eredményességet, bár ez a terv vitatható. magánvállalkozásokat 

vontak be például olyan helyi oktatási hatóságok támogatására, amelyek eredményei rom-

lanak, vagy súlyosan alulteljesítenek. A közelmúltban surrey megye három nehézségekkel 

küzdő iskoláját adták át a helyi oktatási hatósággal szerződésben álló magáncégnek, hogy 

éves menedzselési díj ellenében növeljék a teljesítményüket.

más dolog kifejleszteni egy változási modellt, és megint más azt sikeresen implemen-

tálni. A szeminárium vitái számos problémás ügyet felszínre hoztak, amelyeket nem sza-

bad figyelmen kívül hagyni. Az egyik abból fakad, hogy az iskolák elszigetelődése csökken. 

Az intézmények számára előnyös, ha nemcsak más iskolák dolgozóival működnek együtt, 

hanem az oktatáson kívüli területekkel is, ez azonban nehézségekhez vezethet, és nemcsak 

a pedagógusok kulturális ellenállása miatt. A külső tanácsadóknak például meg kell érteniük 

az iskolai munka összetettségét és az oktatáspolitikai adottságokat. mindazonáltal a konfe-

rencia résztvevői optimizmussal tekintettek azokra a pozitívumokra, amelyeket az új módsze-
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rek nyújthatnak, az iskolavezetők toborzására szolgáló eddigi lehetőségeken kívül. Az egyik 

résztvevő úgy vélte, hogy a tanítási tapasztalattal egyáltalán nem rendelkező menedzserek 

alkalmazása két előnnyel is járhat. először is, mivel nem kötődnek a tanári szakmához, köny-

nyebb közvetlenül elszámoltatni őket az eredmények vonatkozásában; másodszor pedig, 

jelenlétük segíthet az iskolának a külső partnerekkel, például az egészségügyi és a szociális 

közintézményekkel folytatott tárgyalások során.

A legnagyobb kihívást talán az jelenti, hogy az iskolák mint szervezetek hogyan ké-

pesek a jövőben fejlődni. Az oktatási szektorban dolgozókkal folytatott közös munka során 

a döntő kihívás a „horizontális tanulás” és az ennek keretéül szolgáló hálózatépítés az iskolán 

belül és az iskolák között. e feladat hatékony végrehajtásához gyakran jelentős kultúraváltás 

szükséges, amelynek során az osztálytermekben dolgozó tanárok megtanulják, hogy milyen 

módon alakítsanak ki kollégáikkal a korábbinál jóval szorosabb együttműködést. A vezetők 

esetében nem bevett gyakorlat a célok szisztematikus azonosítása, az elérésükhöz szüksé-

ges feladatok elemzése, a folyamat nyílt monitorozása mellett az sem, hogy mindeközben 

okuljanak is hibáikból. ezek a feladatok napjainkban nem jellemző, tudatos hozzáállást kí-

vánnak. A tanulószervezetté válást az iskolák számára gyakran megnehezítik az oktatáspo-

litika megvalósításával kapcsolatos elvárások, illetve a napi szinten nyomást gyakorló külső 

igények.

3.1. nyItottság és elszáMoltAtHAtóság…

A közszolgáltatásként menedzselt oktatásban fontos feszültségforrást jelent, hogy egyszerre 

követelik meg az elvárt eredmények hatékony leszállítását és azt, hogy mindeközben nyitott 

legyen az eredmények elérését ösztönző folyamatok megváltoztatására. A tanulószervezet 

számára döntő jelentőségű őszinte önértékelés problémákat okozhat azon testületekben, 

amelyek nyilvánosan elszámoltathatók és a kudarc vádjával szemben sérülékenyek. de egy 

iskola nem is titkolhatja el könnyen, hogyan működik. A különböző országokban eltérő vála-

szok születtek a fenti dilemmákra. Bizonyos helyeken a felmérések eredményei még mindig 

bizalmasan kezelt, belső monitoringnak szóló információk, másutt az iskolákat törvény köte-

lezi az eredmények közzétételére. Az első helyzetből a másodikba való átmenet felgyorsítha-

tó annak hangsúlyozásával, hogy „a nyilvánosságnak joga van tudni”. Hollandiában például 

egy újság pereskedni kezdett, hogy közzétegyék azokat a felmérési eredményeket, amelyek 

eredetileg nem az iskolák nyilvános összevetésére dolgoztak ki.

A szeminárium vitáin e problémával kapcsolatban két lehetséges válaszjavaslat kör-

vonalazódott. Az első szerint olyan értékelő eszközök kifejlesztése szükséges, amelyek na-

gyobb összhangot mutatnak az iskolák által kitűzött célokkal. A diákok teljesítményét mérő 

nyers tesztek eredményeinek közzététele rossz hatást válthat ki, ha nem egészítik ki a tágabb 
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értelemben vett teljesítményre vonatkozó eredmények. Az oeCd keretein belül működő  

PisA-program egy lépés ebben az irányban, és bár bizonyos elemei a diákok tanulásának 

jellemezőit mérik, több olyan indikátorra volna szükség, amelyek az oktatás nem kognitív 

eredményeire vonatkoznak. még ha a felmérés eszközei tökéletes összhangban állnának is 

az iskola feladataival, az iskolákban akkor is felbukkanhatnának olyan ösztönzők, amelyek az 

ellen hatnak, hogy a fejlődési folyamat részeként őszintén vizsgálják meg teljesítményüket.

A megoldás másik része éppen ezért az, hogy a kudarcokat konstruktívabb módon 

közelítsük meg, ahogy azt esetenként a magánszektorban láthatjuk is. Ahhoz, hogy a kudar-

cot a kísérletezés velejárójának tekintsük, új gondolkodásra és párbeszédre van szükség, 

amely a kísérleteket az iskolák és az oktatási rendszer szintjén is a töretlen tanulási folyamat 

részének tekinti, nem pedig a garantált siker letéteményesének. Az elmúlt években már tör-

tént ezirányú előrelépés, de még többet kell tennünk egy olyan kifinomult eszköztár létreho-

zásához, amely segítene, hogy nyitott környezetben törekedjünk a kudarcok kiigazítására, és 

arra, hogy tanuljunk belőlük.

3.2. …kísérletezés és innováció

– „még mindig úgy szervezzük a tanítást, mint a tizenkilencedik században: rövid 

órákat tart egy-egy tanár. új modelleket kell kipróbálnunk, hogy lássuk, mi válik be.”

– „A tanárokat folytonosan új kezdeményezéseknek és változásoknak teszik ki. 

de a legtöbb ilyen kezdeményezés nem tudja beváltani, amit ígér, vagy gyorsan le-

váltja egy következő divat.”

ez a két (parafrazált) attitűd a gyökeres változás implementálásával kapcsolatos elgondolá-

sok két ellentmondó perspektíváját jeleníti meg. egyrészről halaszthatatlan és elkerülhetetlen 

dolognak tűnik; másrészről viszont az iskolák már eddig is számos feladatot kaptak a gyere-

kek szocializációja kapcsán, és elvárják tőlük, hogy stabilitást biztosítsanak a gyakran töré-

keny közösségekben is. természetesen nem könnyű mindent elölről kezdve újratervezni az 

iskoláztatás logisztikáját és módszereit anélkül, hogy közben ne veszélyeztetnénk a rögzített 

funkciókat, de ez nem jelenti azt, hogy tagadhatnánk a változás értékét.

A fenti dilemmával szembesülve a szemináriumon elkülönítettük egymástól a töredé-

kes kezdeményezéseket és a kísérletezés valódi folyamatát. Az oktatáspolitikai kezdemé-

nyezések kipróbálásakor a kormányoknak, a helyi hatóságoknak és az iskoláknak is fel kell 

készülniük arra, hogy a nem működő részletek helyett a bevált elemekre építsenek. emellett 

el kell fogadnunk, ha egy új oktatási elgondolás elméletben nagyszerű, még nem jelenti bizto-

san azt, hogy működni fog, vagy minden helyzetben megfelelőnek bizonyul. egy-egy projekt 

szokásos, szigorú értékelése olyan hosszú időt igényelhet, hogy az értékelés eredménye már 
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aligha befolyásolhatja a folyamatot. új megközelítésekre van szükség ahhoz, hogy független 

és korszerű mérések szülessenek egy-egy változás működőképességéről.

ehhez kapcsolódik a sikeres innováció disszeminálásának kérdése. A magyar modell 

nagy hangsúlyt fektet az egész rendszert célzó aktív disszeminálásra, akárcsak az egye-

sült királyságban folyó Beacon schools kezdeményezés. de vajon megvalósítható-e a helyi 

autonómia körülményei között az a követelmény, hogy a megcélzott változás ne legyen tö-

redékes, szétszórt, és hogy a legjobb gyakorlatokat disszeminálják? e kör négyszögesítése 

nagyrészt a hálózati mechanizmusok sikerén múlik. A kormányok egyik legfontosabb fel-

adata, hogy hatékony hálózati kapcsolatokat kiépítsenek és támogassanak, és ne utasítások 

révén, felülről próbálják kierőszakolni az innovációt. A szemináriumon határozott lelkesedést 

tapasztaltunk a sikeres innovációk országok közötti disszeminálása kapcsán – a résztvevők 

mind elismerték, hogy ma már sokkal intenzívebb érdeklődés tapasztalható a külföldi példák 

tanulságai iránt, mint korábban. Az újabban közzétett oeCd/PisA felmérések nemzetközi 

összehasonlítást nyújtó vizsgálatait például igen nagy figyelem övezi, és ez jól mutatja, hogy 

az oktatás változását immár nem csak nemzeti és helyi keretek között, hanem nemzetközi 

szinten is figyelemmel kísérik.

3.3. renDszerszIntű, „MAKro” KérDéseK,  

A reforM és A KorMányzás

A budapesti szeminárium utolsó szekciója a menedzsmentet és a kormányzást nagyobb, 

rendszerszintű összefüggéseiben vizsgálta: áttekintette a decentralizációt és következmé-

nyeit, valamint a közigazgatási reform legfontosabb oktatási vonatkozásait. ez a téma rész-

leges átfedésben van az előzővel, mivel a közigazgatás „rendszer” szintjét nem könnyű el-

választani a „szervezeti” szinttől, különösen a decentralizált rendszerekben. A kormányzás 

fogalmát nem pusztán a kormányzótestületek és központi hivatalok által megszabott formális 

struktúrák és utasítások értelmében alkalmazták, hanem figyelembe vették azt is, hogy a kü-

lönböző érdekeltek nézetei és érdekei hogyan segítnek az iskolák tevékenységének, valamint 

célkitűzéseinek irányításában.

A szekció bevezető előadásában ron Glatter, az angliai open University professzo-

ra fogalmazta meg, hogy az oktatás kormányzati irányítása a menedzsmenttel összevetve 

némiképp elhanyagolt terület: „a menedzsment-elméletek burjánzanak, de kevés elmélet 

foglalkozik a kormányzással.” nem könnyű fogást találni a kormányzás témáján. A külön-

böző országokban működő sokféle kormányzati berendezkedést négy kategóriába sorolta: 

versenypiacok, az iskolák megerősítése, helyi önkormányzatok megerősítése és a minőség-

kontroll. Az egyes modellek sehol sem léteznek vegytiszta formájukban, hanem különböző 

kombinációikat azonosíthatjuk. Az uralkodó modell határozza meg, hogy a személyi vezetés 

mely típusa felel meg az adott kormányzásnak, habár az iskolavezetők olykor úgy érzik, hogy 
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egyszerre több irányba is ráncigálják őket. Az oktatásirányítás rendszerezésére felállított ke-

ret kapcsán merül fel a kérdés, hogy a különböző modellek milyen mértékben versenyezhet-

nek egymással, hogyan feszülnek egymásnak vagy létezhetnek együtt.

A szeminárium vitáinak nagy része a decentralizációt elemezte, és nemcsak az elő-

nyeit, de az általa indukált feszültségeket is áttekintette. újabban a legtöbb országban azt 

tapasztaljuk, hogy a központi irányítástól a helyi hatalom kezébe kerül az iskolák irányítása. 

Bizonyos országokban ez a folyamat újfajta értékelő mechanizmusokra és központilag meg-

határozott eredményességi, valamint elszámoltathatósági követelményekre épül. másutt, 

köztük magyarországon, aggodalmat kelt az a lehetőség, hogy a decentralizáció kezdetben 

a követelmények, a színvonal romlásához vezethet, illetve ronthatja a rendszerszintű célok 

teljesítésének képességét. A finnországi national Board of education (országos oktatási ta-

nács) munkatársa, kari Pitkänen hangsúlyozta, hogy az oktatás nagymértékben a nemzeti 

oktatási stratégia által támogatott közösségi ügy marad.

A decentralizáció tendenciájának ellensúlyozása azonban egyre fontosabb nemze-

tek feletti feladat. Az európai viszonyokat illetően, a kérdés néhány alapvető összefüggését 

vázolta fel Guy Haug, az európai Bizottság munkatársa, különösen az olyan központi felada-

tokra koncentrálva, mint a tudástársadalom számára nélkülözhetetlen jártasságok fejleszté-

se, az infokommunikációs technológiákkal kapcsolatos kompetenciák, valamint a természet-

tudományos és technológiai tárgyak szerepének erősítése. Az egyes országok önkéntes 

döntésén múlik, hogy részt vesz-e ebben az európai szintű munkában. Az országok közötti 

megállapodásoktól függ, hogy milyen funkciókat osztanak meg, fejlesztenek-e közös esz-

közöket a változás monitorozására, megosztják-e az információkat. maguk döntik el, hogy 

részt vesznek-e az egész európai Unióra vonatkozó akciókban olyan esetekben, amikor ezek 

értéktöbbletet állítanak elő. Az említett közös érdekek – mint arra maga a budapesti esemény 

is példa – immár megszilárdultak, és ezzel párhuzamosan a nemzetközi együttműködésekre 

irányuló nyomás is felerősödött. egyre nagyobb az igény például a jó gyakorlatok disszemi-

nálására.

A decentralizáció és a rendszer általános minőségének, céljainak összeegyeztetése 

minden egyes országtól új viszonyrendszert követel. Az eredmény, mint ezt az egyik részt-

vevő megfogalmazta, az, hogy „az állam visszahúzódása” együtt jár „a kontroll2 új, meg-

osztottabb formáinak kibontakozásával”; ahogy azt másvalaki hozzátette, a kísérlet arra 

irányul, hogy „az elszámoltathatóság alacsonyabb szintekre helyezésével próbáljuk meg új-

rateremteni a kontrollt”. ez ellentmondásokkal terhes nyomásokat és feszültségeket kelthet, 

és eltérő irányítást eredményezhet. kijelenthetjük, hogy immár a múltbelitől jelentősen kü-

lönböző minőségbiztosítási mechanizmusok alkalmazása szükséges. A magyar modell nem 

emlékeztet egy központilag menedzselt rendszerre, ha figyelembe vesszük, hogy bizonyos 

2   A „kontroll” egyszerre jelenti az irányítást és az ellenőrzést. (A szerk.)
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iskolákban minőségmenedzselő folyamatokat indítanak be, majd a jó gyakorlatot széles kör-

ben terjesztik. mindazonáltal, amikor a tanterv kérdésében döntenek, még ki kell alakulnia 

egy stabil modellnek. A Finnországban zajló folyamatok egyre nagyobb autonómiát adnak 

az iskoláknak a tanterv összeállításában, míg másutt, például az egyesült királyságban egy 

központilag meghatározott modellt érvényesítenek, habár jelenleg annak módját igyekeznek 

megtalálni, hogyan aknázzák ki a helyi közösségek sokféleségét.

Az állam és az iskola közötti szinten tevékenykedő helyi önkormányzat és más testüle-

tek szerepe bizonytalanná vált. míg a résztvevők egy része úgy vélte, hogy hasznos közvetítő 

feladatokat látnak el a központi követelmények és a helyi prioritások között, ez a mediátori 

szerepkör számos országban már sokat vesztett jelentőségéből. A közvetítésnek egyéb for-

mái is léteznek, mint például az oktatási ombudsman magyarországon, akinek a szerepköre 

további figyelmet érdemel. Az iskolákat közvetlenül irányító iskolaszékek vagy más kormány-

zó testületek olyan mechanizmusok, amelyeken keresztül a helyi közösségek beleszólhatnak 

az iskola működésébe, de ezeket sem vizsgálták még megfelelő mértékben. Az igazgatók 

és az iskolai menedzserek számára az intézmény működtetése nemcsak azt jelenti, hogy őr-

ködnek az iskola mint független szervezet autonómiája felett, vagy egyszerűen egy hatóság 

utasításainak sorvezetőjét követik, hanem azt, hogy folyamatosan sokféle, oktatásirányítást 

befolyásoló erő szempontjait kell figyelembe venniük.

4. Az előttünK álló út

ez a szeminárium nyomatékosította azt a tényt, hogy a diákok tanulásának fejlesztése nem 

választható el attól a folyamattól, amelynek révén az iskolák maguk is tanuló szervezetek-

ként fejlődnek. Az iskolák menedzsment szempontból összetett szervezetek, de komple-

xitásukkal nem állnak példa nélkül, hiszen más – közintézményi és magán – szektorokban 

számos olyan modellt fejlesztettek ki, amelyek az iskolai körülményekre is alkalmazhatóak. 

erős nyomás nehezedik az oktatási rendszerekre, akut feszültséget keltve azokban, akik 

a változási folyamatokat irányítják. mivel nincsen egyértelmű útvonalterv, és nem áll rendel-

kezésünkre a tanítás ideális gyakorlatának modellje, az átalakítás folyamata nem haladhat 

egy előre meghatározott modell irányába mutató egyenes csapáson, amelynek végén az 

oktatási rendszerek és az iskolák mintegy varázsütésre megfelelnek a 21. századi követelmé-

nyeknek. Állandóan változó térkép szerint haladva kell megtalálnia a fejlődés helyes útját, de 

még ilyen feltételek mellett is vannak stabil útjelzők. ezek egyike, hogy bármely sikeres iskola 

működtetésében a valódi részvételen alapuló csapatmunka bír központi jelentőséggel, nem 

pedig néhány karizmatikus vezető. Az, hogy a teljes testület elkötelezett legyen, nem zárja 

ki a hierarchikus viszonyok minden formáját, de a küldetés és felelősség közös értelmezése 

nélkül lehetetlen.
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különösen két feszültséggóc jellemzi az előttünk álló utat. Az egyik a konstruktív ér-

tékelés és az elszámoltathatóság közötti ellentétből fakad: vajon a szervezetek a reflektor-

fényben állva is képesek hatékonyan tanulni? A rövidtávú kísérletezés és a vele járó esetleges 

kudarc iránt nagyobb toleranciával viseltető attitűd talán segíthetne ezen, de a politika szint-

jén ezt igen nehéz elérni. A második feszültséggócban a „valódi tanulást” elősegítő gyökeres 

változás és a gyermekek tanításához szükséges stabilabb, működőképesebb rendszerek 

iránti igény áll egymással szemben. A gyökeres változást ellenző politikai ellenállás mellett az 

oktatási intézmények szervezeti összetettsége is lassítja az átalakítást.

de vajon mi van azokkal a személyekkel, akiknek ezt a folyton változó térképet kell 

követniük úgy, hogy útközben folyamatosan ellenőrzik is azt? A pedagógiai vezetőkön túl 

szükséges olyan vezetőket alkalmazni, akik képesek a komplex rendszert munkára fogni, 

képesek odafigyelni, tárgyalni, irányítani, miközben a szervezet alapvető céljait és értékeit is 

szem előtt tartják: ők épp olyan fontosak, mint az iskolákban dolgozó munkaerő. A hatékony 

feladatvégzés érdekében jobban meg kell értenünk, milyen is a jó közigazgatás, mint aho-

gyan azt is, hogyan tanulnak a diákok.
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