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N AG Y MÁRIA

GAZDASÁGI VÁLSÁG ÉS OKTATÁSPOLITIKAI VÁLASZOK

Válság és elemzései technikák

A második világháborút követő időszak magyar közoktatási rendszere, a sorozato

san átélt „reformok” (strukturális, tantervi, módszertani, szervezeti változások) ellené
re a koalíciós időszak gyors átalakulásait követően gyakorlatilag ugyanabban a rend
szerlogikában működött napjainkig. Az 1945-öt követő oktatásügyi átalakulás lényegé
ben a politikai rendszerváltozáshoz kapcsolódó oktatási változás volt: az oktatási rend 
szer politikai-ideológiai alapon történő gyors és radikális átszervezése. A korszak leg
fontosabb oktatáspolitikai intézkedése, a kötelező és egységes nyolc osztályos általá
nos iskola megteremtése, majd az iskolák csaknem teljes államosítása, gyökeresen át
alakította a magyar iskolarendszert, és kijelölte a fejlődésnek egy, az egyenlőséget 
alapértékként definiáló útját.

A fejlődés gyakorlati menetét ugyanakkor alapvetően az határozta meg, hogy a 
szocialista tervgazdálkodás kialakuló rendszerében az infrastrukturális fejlesztés (ezen 
belül az oktatásügy fejlesztése) a népgazdasági célok rendszerében háttérbe szorult, 
és a nagy rendszerátalakító program (az oktatási rendszer radikális kiterjesztése) egy 
háborús károkból kibontakozó infrastrukturális rendszer tartalékaira épült alapvetően, 
illetve a fejlődésnek kialakult egy, a mennyiségi eredményekre összpontosító, szegé
nyes megoldásokat, alaphiányokat maga előtt görgető menete.

Az iskolarendszer strukturális átalakulásában az alsófokú és az alsó középfokú okta
tás radikális egységesítését követően lényegi változások nem zajlottak le, jóllehet az öt
venes évek vége óta, különböző formában újra és újra előtérbe került a középfok kiter
jesztésének kérdése. Lényeges strukturális reformok nélkül is általánossá vált azonban a 
középfokú képzés a hatvanas-hetvenes évek folyamán, jórészt (az általános iskolából to 
vábbtanulók több mint felét érintően) a középiskolai végzettséget nem nyújtó szakmun
kásképző iskolákban.

A tanulmány az OT Tervgazdasági Intézet megbízásából készült.
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A hetvenes évek második felében az oktatásügy fejlődésének ez a mennyiségi nö
vekedésre irányuló modellje, egész rendszerlogikája a bírálatok kereszttüzébe került. 
Nem kis mértékben az újraéledő gazdasági reformmunkálatokhoz kapcsolódóan, a 
szocialista tervgazdálkodást elemző közgazdasági munkák tanulságait az infrastruktu
rális fejlesztések területén is továbbgondolva, megfogalmazódtak a mennyiségi fejlesz
tés gazdaságtalanságával és csekély hatékonyságával kapcsolatos vélekedések. A ko
rábbi időszak elsődlegesen az eredmények felmutatására összpontosító és a konfliktu
sokat háttérbe szorító oktatáspolitikai szemléletével szemben kialakult egy, az oktatá
si rendszer funkciózavaraival szembenéző, a fejlődés alapvető koncepcionális kérdé
seit újragondolni kívánó szemlélet. A változás abban is jelentkezett, hogy a korábbi 
időszakok meghatározókig politikai-ideológiai kérdésfeltevéseivel szemben a közokta
táspolitikai gondolkodás egyre inkább a rendszer gazdasági-társadalmi-politikai fejlesz
tésével összefüggésben kísérli meg az oktatásügy fejlesztésének lehetőségeit és alterna
tíváit mérlegelni.

Ez a változás részben a szakmai közgondolkodásban érhető tetten, de a megújulást) 
ösztönzik azok a reformelképzelések és gyakorlati gazdasági változások is, amelyek
kel a nyolcvanas években az oktatásügynek is szembe kell néznie. Jól látható, hogy 
az oktatásügyben érdekeltek alapvető érdekazonosságára épülő korábbi fejlesztési mo
dell a nyilvánvalóvá váló gazdasági válság körülményei között egyre kevésbé tartható, 
és hogy az alapvetően az ideológiai-politikai értékekre alapozó fejlesztési koncepciók 
egyre kevésbé fordíthatók le a közvetlen gyakorlati lépéseket orientáló oktatáspoliti
kai megoldásokra. Az alapvető érték- és fejlesztési koncepcióváltás deklarálásán (a 
közoktatás távlati fejlesztési koncepciójának elfogadásán, illetve az erre alapozó okta
tási törvény megalkotásán) túl azonban az oktatáspolitika aktuális problémáinak de
finiálásában, a fejlesztés gyakorlati lépéseinek kidolgozásában nemcsak a különböző 
érintett felek megegyezése hiányzik, de jószerint a problémák azonosítása, illetve a 
markáns elképzelések kidolgozása is.

Ezeknek az alapproblémáknak az azonosításához, illetve feldolgozásához, megoldá
sához valószínűleg kétféle irányból is érdemes a magyar közoktatási rendszer megújí
tásán munkálkodóknak vagy elgondolkodóknak elindulni - részben a magyar oktatási 
rendszer legutóbbi néhány évtizede tanulságainak számbavételezésével, részben pedig 
a megújuláshoz felhasználható ötletekkel, tanulságokkal, a problémák megfogalmazá
sához megfelelő fogalomrendszerrel rendelkező külföldi elemzések felhasználásával.
Az oktatásügy utóbbi egy évtizedes változásainak külföldi szakirodalma ugyanis jól 
mutatja, hogy az „oktatási világválság” (vagy megújulás? ) számos olyan problémát hoz
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felszínre, amellyel a jelenlegi magyar oktatási rendszerben is találkozunk, illetve vár
hatólag a közeljövőben találkozni fogunk (az oktatás minőségi fejlesztése iránt meg
növekedett elvárás; az oktatásügyi kiadások hatékonyabb felhasználásának erősödő 
kívánalma; az oktatási rendszer és a munkaerőstruktúra illeszkedésének problémái; 
az oktatáspolitikát alakító érdekviszonyok drasztikus változásai -  illetve a jelentős 
változtatások szükségessége stb.). Sőt úgy tűnik, a megoldások gyakorlati lépéseinek 
kidolgozásában is sok hasonlóság mutatkozik a különböző országokban. Valószínű, 
hogy a különböző válságterületek leírása, a válságkezelési technikák, oktatáspolitikai 
minták megismerése a magyar oktatáspolitika elemzői és irányítói számára is számos 
hasznos tanulsággal szolgálhat -  ha a másik irány követését: a sajátos történeti fejlő
dés elemzését és megértését ez nem helyettesítheti is.

A magyar viszonyok belső elemzéséhez is szolgálhat azonban közvetlen tanulságok** 
kai ezeknek a mintáknak a megismerése. Úgy tűnik ugyanis, hogy ehhez az elemzés
hez a magyar oktatásügyi gondolkodás hagyományos fogalomkészlete nem nyújt ele
gendő segítséget. Az elmúlt négy évtized különböző működési nehézségei, a problé
mák és konfliktusok ellenére ugyanis ebben a gondolkodásban a legutóbbi időkig 
meghatározó maradt egy alapvetően normatív kezelési mód, egy (többnyire központi 
pártdokumentumok által megjelölt) új fejlődési irány, cél felé közelítő koncepció ki
dolgozásának a gyakorlata. Ennek következtében kevésbé alakult ki egy, a működést 
elemző-értelmező fogalomkészlet és egy inkább megértésre, mintsem megváltoztatásra 
irányuló gondolkodásmód. A jelenlegi, átfogónak tűnő oktatási válság feldolgozásához 
azonban valószínűleg éppen a működés meghatározó erőinek, értékrendjének a megér
tésére van inkább szükség, mintsem egy új, korszerű (vagy annak tűnő) értékrend 
alapján álló szakmai koncepció megalkotására. Vagyis egy olyan fogalomkészlet, prob
léma-azonosítási technika használatára, amely éppen e külföldi mintákat leíró szak
irodalomból ismerhető meg leginkább.

Itt egy viszonylag új tudományterület, az oktatáspolitikai elemzések szakirodaimá
ra gondolunk elsősorban. Ez a kutatási irány, amely az ötvenes-hatvanas években vi
lágszerte megerősödő kormányzati beavatkozások, koherens kormányzati oktatáspoli
tikák kialakulásával párhuzamosan jött létre, elsősorban Svédországban, az USA-ban 
és Angliában, maguknak az oktatáspolitikai folyamatoknak, a bennük résztvevő érdeki 
csoportok erőviszonyainak, konfliktusainak és konfliktusfeloldási technikáinak megis
merésére irányul, és jelentős szerepet játszik az oktatásügyi döntések orientálásában, 
hatásuk elemzésében. A döntések racionalizálását és egyben ellenőrzöttségét ígérő ku
tatások szerepe különösen megnőtt az utóbbi évtized oktatási válságában, nemcsak a

kormányzati döntések előkészítésében, de a szakmai és laikus közvélemény tájékozta
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tásában, és általában az oktatáspolitikai konfliktusok, érdekellentétek racionálisabb 
kezelésében is.

Ezek az elemzések nemcsak egy-egy adott nemzeti oktatáspolitika kurrens folya
matainak a megértéséhez kívánják az eredményeik iránt érdeklődőket hozzásegíteni, 
de egy-egy nemzeti oktatáspolitika kialakulásának, történelmi hagyományainak föl
tárásához is hozzájárulnak történeti elemzéseikkel. Sőt, az egyre inkább megélénkülő 
nemzetközi összehasonlító kutatások az oktatáspolitikai konfliktusok és feldolgozá
suk általános jellemzőire, a különböző megoldási módok át vehet őségé re is figyelmez
tetnek. ügy tűnik, hogy az oktatásügyi kormányzatokban egyre erősebb is a hajlam 
az általános problémák együttes kezelésére, meghatározott konfliktusfeloldási mód
szerek átvételére. A hetvenes évek második felétől például jelentősen megélénkült az 
EGK országok oktatási miniszterei 1971 óta működő tanácsának a tevékenysége, és 
néhány területen közös állásfoglalások, problémakezelési technikák elfogadására is sor 
került.

Amikor tehát a következőkben megkíséreljük felvázolni az utóbbi évtized „oktatá
si világválságának” néhány általánosabb jelenségét, illetve néhány ország sajátos válság- 
kezelési technikáit, innovációs megoldásait, voltaképpen kétféleképpen kívánunk -  
közvetett módon — hozzájárulni a magyar oktatási válság értelmezéséhez és feloldásá
hoz. Részben néhány problématerület azonosításával és a leírásukban használható fo
galomkészlet felvillantásával szeretnénk a magyar rendszer belső elemzéséhez is hasz
nálható elemzési technikákra irányítani a figyelmet, részben pedig néhány konkrét 
válságkezelési megoldás bemutatásával szeretnénk azt érzékeltetni, hogy valószínűleg 
a magyar oktatási rendszer változási gyakorlatában sem kell mindent „újrafelfedezni” 
hanem érdemes a különböző változtatási megoldások előnyeit és hátrányait mérlegel
ni, a magyar viszonyok között átgondolni.

Válság vagy átrendeződés?

A hetvenes évek második felében, elsősorban a nyugat- és észak-európai oktatási 
rendszerekben jelentkező változásokat a korabeli szak- és napisajtó liajlamos volt vál
ságjelenségként értékelni és bemutatni. Mindez jól illeszkedett az „olajválság” a „gaz
dasági válság”, a politikai rendszerek „legitimációs válsága” fogalomkörével leírható 
változás- és válsághangulatba. P.H. Coombs 1985-ös kiadású „Az oktatás világválsága” 
c. könyvét azonban, amellyel hasonló című 1968-as könyvsikerét akarta megismételni, 
már meglehetősen fanyalogva fogadta a szakmai közvélemény, nemcsak infonnációinak
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mélységét és relevanciáját utasítva el, de a „válság” fogalom használatának jogosultsá
gát is megkérdőjelezve. M. McLean e kérdőjellel ellátott című recenziójában (Oktatá
si világválság?) például arról ír, hogy a Coombs által leírt világjelenségek és más, 
egyéb, általa nem vizsgált, de talán fontosabb jelenségek nem feltétlenül válságtendem 
dák, hanem inkább egy átrendeződés jelei, amelyben az oktatásügy a használók egy 
adott rétegétől (a tanulók, tanárok), a használók egy másik rétegének (a munkálta
tók) igényei felé mozdul el.^

A változás jól mutatja, hogy az oktatásügy fejlődésének a második világháború 
utáni nemzeti és nemzetközi tendenciáiban a hetvenes évek második felétől bekövet
kező radikális átalakulási folyamatok a nyolcvanas évek közepére valamiféle koherens 
rendszerré kezdtek összeszerveződni. Ennek elfogadása, azaz olyan szakmai-tudomá
nyos feldolgozása, elemzése is megindult, amely már nemcsak a „veszteségek” (a vál
ságjelenségek) számbavételezésére irányult, hanem a változások által életrehívott új 
logika megértésének és elfogadásának vágya is vezetett.

A változások alapvetően három, egymással összefonódó területen jelentkeztek: az 
oktatásügy finanszírozásában; az oktatás működését legitimáló értékrendszerekben, 
ideológiákban és végül, az oktatáspolitikát alakító erőviszonyokban.^

Az oktatásügy finanszírozása területén a hetvenes években meginduló legjelentő
sebb változást a gazdasági recesszióval szembenézni kényszerülő kormányzatok költ
ségvetési kiadásainak csökkenése jelentette, amely érzékenyen érintette a legnagyobb 
„fogyasztót” , az oktatási rendszert. Az ötvenes-hatvanas években addig soha nem lá
tott mértékű expanziót és ezzel párhuzamos költségvetési növekedést megélt oktatás
ügy a csökkenések időszakában érkezett. A változás azonban — a legújabb elemzések 
szerint^ — nem köthető egyértelműen a gazdasági válsághoz, hiszen részben már az 
olajválság előtt megindult a csökkenés, részben viszont nem is a csökkenés — külön
böző helyeken nagyon eltérő mértékű — aránya, hanem sokkal inkább a költségráfor
dítással kapcsolatos elvárások és megítélések változtak. (Nem elhanyagolható persze az 
a tény sem, hogy a költségvetési csökkenés a tanulói létszámok drasztikus csökkenése 
mellett következett be Észak- és Nyugat-Európában.)

Az oktatási kiadások általános csökkenése sem értelmezhető tehát a változások má
sik két területén -  az oktatási rendszerek működését legitimáló ideológiák és a hatal
mi-politikai erőviszonyok átrendeződésében — lezajló változásoktól függetlenül. A 
csökkenések tényleges mértéke mellett így inkább a költségráfordítások megítélésével 
kapcsolatos változások -  a hatékonyság és elszámoltathatóság kívánalmának erősödé
se — látszanak meghatározónak. Az oktatással kapcsolatban a hatvanas években uralko»-
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dónak tűnő emberi tőke-elmélet láthatólag tért vesztett; ma a kormányok kevésbé 
tekintik az oktatásügyet a gyorsan és biztosan megtérülő beruházások fő terepének.
A változás leginkább a kötelező oktatáson túli területeken érzékelhető: elsősorban a 
felsőoktatásban tapasztalható radikális költségcsökkenésben, illetve létszámkorlátozá
sokban.

Ez utóbbi -  mint azt Guy Neave a nyugat-európai kormányok recesszió utáni fel
sőoktatáspolitikáját elemző tanulmányában bemutatja^ — korántsem vált általános 
gyakorlattá. A hatvanas évek „igény orient ált” (demand-led) felsőoktatáspolitikájáról 
(amelyben a kormányok a diákok munkaerőpiaci helyzet-megítélésére bízták a felső- 
oktatási létszámok alakulását, és ezt jelentős anyagi eszközökkel megtámogatták), ál
talában a magas költségvetési ráfordítással működő észak-európai kormányok (Anglia, 
Dánia, Hollandia, Svédország) tértek át egy „költségorientált” (expenditure-led), a be
iskolázási keretszámokat korlátozó felsőoktatási politikára. Az alacsonyabb költség
igényű dél-európai felsőoktatási rendszerek (Franciaország, Spanyolország, Olaszország^ 
Görögország), továbbra is megmaradtak a felsőoktatás iránti társadalmi igényeket nem 
korlátozó politikájuk mellett. Ezekben a rendszerekben is átalakult azonban a felsőok
tatással kapcsolatos felelősségi rendszer: fokozódott a helyi szintű kormányok bevoná
sa a felsőoktatás támogatásába, és erősödött a felsőoktatás és a közvetlen munkáltatón, 
az ipar és a magánszektor kapcsolata, azaz a felsőoktatás és a kutatás szervezése min
denütt elmozdult egy „Szilicium-völgy”-szerű modell felé.

Az alternatív (a központi és helyi oktatásügyi kormányzatokon kívüli) erőforrások 
bekapcsolása -  és ezzel az oktatás fölötti ellenőrzés megosztása — az oktatásügy egyéb 
szintjein is megnőtt az utóbbi egy évtizedben. A korábbi köitségfogyasztók megszorí
tása (például Angliában a helyi hatóságok oktatási kiadásainak jelentős mértékű csök
kenése) mellett így új finanszírozók léptek be az oktatásügy területére (például Ang
liában az eredetileg -  1974-ben -  a munkanélküliek, főként az iskolából kilépők el
helyezkedési-átképzési gondjainak csökkentésére létrejött kormányszerv, a Manpower 
Services Commission tevékenysége — és költségráfordítása — mára jelentős mértékben 
benyúlik és kiterjed a hagyományos oktatási rendszer területére is), illetve mindenütt 
jelentősen nőtt — a részben a lakosság által finanszírozott -  magánoktatás súlya, az 
oktatásügy minden szintjén.

A változások másik területét, az oktatási rendszer működését legitimáló ideológiák, 
értékek átalakulását egy, az angol rendszer átfogó elemzését nyújtó, marxista indítta
tású tanulmány az ötvenes-hatvanas évek „szociáldemokrata konszenzusa” , a „szociál
demokrata oktatásügyi egyezség” felbomlásaként írja l e . A  szociáldemokrata oktatási
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értékek tartós uralma természetesen nem jelentett Európa minden részén tartós szo
ciáldemokrata párturalmat — bár erre is volt példa Svédország esetében —, hanem solq- 
kal inkább a kormányon egymást váltó pártoknak az alapértékek tekintetében meg
egyező politikáját.^ Ezek az alapértékek pedig az iskolázás kiterjesztése és a társadal
mi harmónia erősítését szolgáló esélyegyenlőség humanisztikus értékei voltak, amelye
ket az oktatási rendszert a gazdasági prosperitás dinamikus forrásaként kezelő emberi 
tőke-elmélet gazdasági ideológiája egészített ki harmonikus formában. A különböző 
társadalmi partnereknek ezen értékek körül kialakított konszenzusán szerveződött az 
ötvenes-hatvanas évek alapvetően expanzív oktatáspolitikája. Ez az alsófokú oktatás
ban mindenütt a progresszív, gyermekközpontú módszerek elterjesztését: a középfo
kon a szelekciós mechanizmusokat kizáró vagy gyengítő strukturális egységesítést, a 
komprehenzív középiskolázás kiterjesztését vagy (például Nyugat-Németország, Auszt
ria és Svájc esetében) legalábbis kísérleti bevezetését jelentette. A felsőfokon is radiká* 
lis módon kiterjedt a képzés (vagy egyfajta kettős rendszer -  egyetemi és főiskolai 
szintű képzés — kiépítése formájában, mint a francia, brit vagy norvég rendszerben, 
vagy valamiféle komprehenzív egyetemi képzés formájában, mint például Németor
szágban, illetve a felnőttek részére „második esélyt” nyújtó „szabad egyetemek” 
megnyitásával.^

Ez — az alapvetően az oktatási költségvetési eszközök viszonylagos bőségén alapu
ló — értékkonszenzus bomlott fel a hetvenes évek második felében a különböző okta
tási rendszerekben különböző élességű harcokban (legkevésbé talán a skandináv álla
mokban történt meg ez a felbomlás). A Centre for Contemporary Studies oktatási 
csoportjának korábban idézett munkája a változást mint „konzervatív offenzívát” ír
ja le. Itt sem pártpolitikai offenzíváról van szó elsősorban — bár kétségtelen tény a 
konzervatív pártok áttörése a hetvenes évek végi észak- és nyugat-európai politikai 
színtéren. Angliában például az értékkonszenzus alapvető felbomlása, illetve átrende
ződése a Callaghan miniszterelnök vezette munkáspárti kormányzat uralma alatt zaj
lott, sőt a miniszterelnök híres, 1976-os Ruskin College-beli beszéde adta meg az ok
tatási értékek átrendeződésének alaphangját, amikor is a Nagy Vita néven ismertté vált 
oktatásügyi társadalmi vita nyitányaként megjelölte az új korszak néhány fontos új 
értékét.

A változásokat részben előkészítette a korábbi időszak oktatási reformjaival kap
csolatos elégedetlenség, a szociáldemokrata értékek konszenzusán alapuló oktatáspoli
tika be nem váltott ígéretei miatti csalódottság, de átfogó válsággá a gazdasági válság
gal jelentkező új oktatási-társadalmi problémák megjelenése növesztette. A legsúlyo-
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sabb problémát a rohamosan növekvő ifjúsági munkanélküliség jelentette. Ez részben 
felvetette az oktatásügy felelősségét a diákokkal és szüleikkel szemben, részben pedig 
átfogó vizsgálatra késztette az oktatásügy irányítóit a képzési-oktatási rendszer nem
zetgazdasági szerepét, illetve funkciózavarait illetően. Az oktatás korábban előtérben 
álló társadalmi-politikai funkcióval szemben felértékelődtek gazdasági funkciói, illet
ve az azok teljesítéséhez fűződő elvárások. A bírálatok felvetették az oktatásügy ér
ték- és felelősségi rendszerének teljes újragondolását.

Alapvető értékként fogalmazódott meg két követelmény: az oktatási költségek 
hatékony felhasználása, valamint az oktatásügyi szolgáltatások elsődleges fogyasztói
val (a munkáltatókkal és a szülőkkel) szembeni elszámoltathatóság iránti igény. Erő
södtek a társadalmilag-gazdaságilag releváns tudás, tágabban: az oktatás színvonalának 
növelésével kapcsolatos elvárások. A szakmai és a laikus közvélemény előtt is egyre 
inkább elfogadottá vált, hogy a színvonalemelés eszközeként szükség van az iskolai 
szelekció, a tanulói fegyelem és a tanári munka ellenőrzöttségének növelésére.

Az oktatáspolitikai erőtér, a hatalmi-politikai erőviszonyok változásai alapvetően 
két formában jelentkeztek: új intézmények, szervezetek bekapcsolódásával az oktatás- 
politika alakításába, illetve a hagyományos szereplők közti erőviszonyok átrendeződé
sében. Az előbbire a legnyilvánvalóbb példát azok az oktatásügyön kívül megalakult 
szervezetek jelentik, amelyek az ifjúsági munkanélküliség problémáinak kezelésére 
jöttek létre a hetvenes években — mint például a már említett angol MSC vagy más, 
decentralizáltabb irányítású európai rendszerek hasonló feladattal létrejövő szerveze
tei.^ Ezek tevékenysége, -  lévén hogy az iskola és a munka világa közti szakadék át
hidalására voltak hivatottak -  óhatatlanul átterjedt a hagyományos oktatási rendszer
re is.

Az oktatásügy hagyományos szereplői közti erőviszonyok átrendeződése a külön
böző rendszerek hagyományainak megfelelően más és más megoldásokat eredménye
zett. A következőkben a hatalmi erőviszonyoknak ezt az átrendeződését néhány nem-' 
zeti minta leírásával részletesebben is bemutatjuk. Most csak két, általánosnak tűnő 
tendenciára hívjuk fel a figyelmet. Az első tendencia, amelyet Kogan „a központi- és 
a helyi szint közötti általános feszültségeként ír le, a központi és a helyi kormányok 
közti erőviszonyok változásait jelenti, és úgy tűnik, e tendencia éppen az egyes rend
szerek hagyományaival ellentétes irányú változásokat hozott.^ A tradicionálisan erős 
helyi kormányokkal rendelkező angol rendszerben például a központi kormányzat 
politikaformáló tevékenységének megerősödését, míg a liagyományosan centralizáltabb 
francia vagy svéd rendszerben a politikai döntések megosztottságának erősödését, és
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ezen belül a helyi kormányzati erők szerepének a növekedését. A változások részben 
technikai jellegűnek tűnnek (mintha e rendszerek egymás hibáiból kívánnának tanul
ni, és egymás előnyeit szeretnék átvenni), részben viszont azt jelzik, hogy az általá
nos politikai átrendeződés az oktatásirányítás e fontos területén is végbemegy, viszonlt 
az új politikának nincs valamiféle egységes irányítási modellje. A változásban minde
nütt fontosabbnak tűnik a korábban kialakult és rögzült hatalmi viszonyok megbom
lása.

A változások egy másik, általánosabbnak tűnő jelensége a szülői érdekek megnőve-, 
kedett szerepe az oktatáspolitika alakítása terén. Jóllehet, ez többnyire leginkább a 
kormányzatoknak azt a törekvését jelzi, hogy a szülői szervezeteket erősítsék, illetve 
a különböző szintű irányítói testületekben a szülői részvételt növeljék, és nem annyi
ra a szülők „alulról jövő” kezdeményezéseiben nyilvánul meg, ez a változás is jól jel
zi az új időszak politikusainak a törekvéséit arra, hogy az oktatásügyet a korábbi 
időszaknál erőteljesebben állítsák a piaci igények szolgálatába. Ez a demokratikus ok
tatásnak a kollektivisztikus intervencionalizmusra épülő szociáldemokrata modelljével 
szemben egy liberálisabb, az egyéni választás jelentőségének deklarációjára épülő for
máját jelentené.

A válság (vagy átrendeződés?) néhány jellegzetességének elnagyolt bemutatása 
után most ismerkedjünk meg részletesebben is néhány nemzeti oktatáspolitikai mo
dellel.

Az angol modell

Az angol példa alaposabb megismerése két szempontból is érdekes lehet. Részben 
azért, mert a változások elemzése talán semelyik más ország oktatásügyi szakirodai
mában sem követhető ilyen frissességgel és részletességgel. Másrészt talán ezeknek az 
oktatási változásoknak a környezete, illetve összefüggésrendszere hasonlít leginkább 
azokhoz a feltételekhez, amelyekkel a magyar oktatásügyi változások irányítóinak 
szembe kell nézniük, hisz mindkét esetben hasonlóak a célok, lévén hogy egy jelen
tős gazdasági rendszer-átalakulással való összefüggésében átgondolt modernizálási 
program megvalósítása a tét. E változások nem tekinthetők pasztán egy ágazatnak a 
költségvetési megszorítások kihívásaira adott válaszainak, sokkal inkább jelennek meg 
úgy az oktatáspolitikusok és szakértők nyilatkozataiban, mint egy, a gazdasági ver
senytársaival lépést tartani kívánó kormányzat törekvései elavultnak és kevéssé haté

konynak tűnő o k ta t á s i  rendszere  reform jára.
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A hetvenes évek Nyugat-Európájában legmagasabb arányú ifjúsági munkanélkülisé
get felmutató Angliában a gazdasági hanyatlás tényének felismerése a nyilvánosság 
előtt összekapcsolódott egy számos kiválósággal is rendelkező, de alapvetően rugalmatr 
lanná és korszerűtlenné vált oktatási rendszer bírálatával, és a rendszer korszerűsítésé
nek programja a nemzet gazdasági fellendülését célzó kormányzati törekvések integ
ráns részeként fogalmazódott meg. A szakértői jelentések a gazdaságilag Angliánál si
keresebb versenytársak (elsősorban az USA, Japán és Nyugat-Németország) oktatási 
rendszereit a gazdasági siker fontos összetevőiként írták le, és azt kutatták, mit tanul
hat e rendszerek példáiból a gazdasági fejlődést korszerűbben szolgáló oktatási rend
szer kialakításán fáradozó angol kormányzat. A kérdések elsősorban az oktatás és a 
gazdaság illeszkedésének, a korszerű munkaerőstruktúrára felkészítő oktatási rendszer 
kialakításának problémáira irányultak. A külföldi példák elemzése azt mutatta, hogy 
nagyon különböző középiskolai struktúrájú rendszerek (például az alapvetően általá
nos képzést nyújtó japán középiskolák vagy a korai szelekciót megvalósító, erős szak
mai jellegű képzést nyújtó német rendszer) egyaránt jól szolgálhatja ezt a feladatot. 
Megfogalmazódott az a felismerés, hogy gyökeresen át kell alakítani a fiatalokat bár
miféle szakmai jellegű képzés és magas szintű általános képzettség nélkül 16 évesen 
az iskolákból tömegesen kibocsátó angol rendszert.

Mindez az erősen hagyományőrző angol oktatási rendszer számos alapvető jelensé
gének teljes újragondolására vezetett. Így például felvetődött az oktatás és az oktatási 
rendszertől elkülönülő, alapvetően a munkáltatói felelősségben megvalósuló szakkép
zés közelítésének a feladata; a kiválóak kiválasztására, az alapvetően a felsőfokra fel
készítő középiskolai tantárgyi- és vizsgastruktúra átalakításának a gondolata; azaz: a 
hagyományosan erősen differenciált oktatási rendszer valamiféle egységesebb tömegok
tatási rendszerré való átalakításának szükségessége. Mindez az oktatáspolitikát a máso
dik világháború utáni időszakban meghatározó hagyományos erőviszonyok felbomlásá
hoz és átrendeződéséhez vezetett. A következőkben a változásokon keresztül próbál
juk meg bemutatni ennek a napjainkban is sok konfliktussal járó átalakulásnak néhány 
alapvető tendenciáját.

Az angol oktatáspolitika szerkezeteiét az 1944-es Oktatási Törvény utáni időszak
ban alapvetően három társadalmi partner: az oktatási minisztérium (DES), a helyi ok
tatási hatóságok (LEÁ-k) és a tanárok szakszervezetei -  elsősorban a legnagyobb tanáí- 
szakszervezet (a NUT) -  közti partnerkapcsolatként szokták jellemezni. Ebben a part- 
nerviszonyban a hetvenes évek folyamán alapvető változások következtek be, amelye
ket leginkább a központi kormányzati hatalom megerősödéseként írhatunk le.

12



A helyi oktatási hatóságok működését az oktatási expanzió és a költségvetési ősz- 
szegek viszonylagos bőségének korában nagymértékű önállóság jellemezte mind a 
többfunkciójú helyi hatósáságokkal, mind a központi oktatási kormányzattal való 
kapcsolatában. Az oktatási szolgáltatást végző hivatalnokok és a munkájukat támoga
tó-ellenőrző helyi választott képviselőkből álló oktatási bizottságok szerepe meghatá
rozó volt a helyi hatóság területén folyó alsó- és középfokú oktatás megszervezésében. 
A növekedés időszakában a költségek viszonylagos bősége és az alapvetően a helyi 
oktatásirányító testületek által definiált szükségletekhez igazított költségvetési ráfor
dítások jellemezték munkájukat. Az oktatásirányító hivatalnokok és választott képvi
selők önállóságát először a hetvenes évek elejének általánosabb igazgatásracionalizálási 
folyamatai csökkentették mind a helyi erőviszonyok tekintetében, mind a központi 
irányítással való viszonyában. A helyi kormányok 1974-es átszervezése nyomán a ko
rábbi bensőséges rendszert egyre inkább az egyes szakágazatok tevékenységének össze^ 
hangolására törekvő korporatív irányítás váltotta fel, ahol a különböző szakirányítási 
egységek fölé rendelt irányító bizottságok kezébe került át a források elosztásával és 
a fejlesztések mértékével kapcsolatos döntések joga.1^  A korporatív irányítás erősö
dése mellett a helyi irányítás szintjén megerősödött a pártok helyi szerveinek irányító 
szerepe; az oktatási szolgáltatás szervezése a korábbi időszakoknál erőteljesebben vált 

{a helyi pártpolitikai harcok függvényévé.*

A változások nagyrészt a helyi kormányzatok költségvetésének csökkenésével vol
tak kapcsolatban. 1975 és 1981 között a helyi kormányok kiadásai 21%-kal csökken-
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tek (eközben a központi kormányzat költségvetése 8%-kal nőtt) , ami részben a köz
ponti támogatások csökkenését jelentette (ennek aránya igen magas -  60% körüli -  
az angol elosztási rendszerben), de a nyolcvanas évek elejétől a központi kormányzat 
a helyi költségvetés helyi adókból történő pótlását is korlátok közé szorította. A költ
ségtakarékosabb megoldások iránti igényt az oktatási szolgáltatások területén minda
mellett az ebben az időszakban rohamosan csökkenő tanulói létszámok is indokolták. 
Az ezáltal felvetett szervezési problémák területén (a tanárlétszámok csökkentésével, 
a csökkenő létszámú tanulók középiskolai oktatásának költségracionális megszervezé
sével, a megfelelő tantervi megoldások választásával kapcsolatban) a döntéshozatal ko
rábbi helyi rendszere nem bizonyult megfelelőnek: a tanárok alkalmazásának iskolai 
szintű problémái a helyi hatóságokhoz, a középiskolaszervezési kérdések a helyi ható
ságoktól a minisztériumi szintre tolódtak át; nőtt a felelősség megoszlása, a központi 
útmutatások iránti helyi igény.

A felelősség megosztása természetesen a helyi hatóságok korábbi önállóságának, ha
talmának csökkenését is jelentette. Ez különösen szembetűnően jelentkezett az okta-
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táspolitikai erőtér új szereplőjének, az MSC-nek a működésében. Míg az nyilvánvaló
nak tűnik, hogy az ifjúsági munkanélküliséggel jelentkező új problémák kezelésére :i 
helyi hatóságok, de a központi oktatási kormányzat sem rendelkezik megfelelő erők
kel, az eleinte csupán munkanélküliséget csökkentő részprogramokkal jelentkező 
MSC munkanélküliséget csökkentő részprogramokkal jelentkező MSC tevékenységének 
viharos gyorsaságú kiterjedése a 16-17 éves fiatalok képzési-oktatási problémáinak 
egészére, azaz tulajdonképpen az MSC országos oktatáspolitikát alakító szervvé válá
sa, a LEÁ-k nyilvánvaló hatalomvesztésével is járt. Az oktatási minisztérium hivatalos 
álláspontját tüliröző 1984-es Fehér Könyv például már azt javasolta, hogy a helyi ok
tatási hatóságok szakképzésre fordított költségvetésének egy része kerüljön át az átló 
■góbb szakmai programokban, országos szakképzési preferenciákban is gondolkodni ké
pes MSC kezelésébe. A helyi hatóságok ellenállása nyomán olyan kompromisszum szü
letett, hogy a LEÁ-kat -  az MSC közreműködésével — három éves helyi fejlesztési 
tervei: készítésére kötelezték.**^

A LEÁK struktúra-alakító tevékenységével kapcsolatos központi kormányzati elé
gedetlenség tükröződik abban a jelenleg előkészítés alatt levő törvénytervezetben is, 
amelyben a középiskolák számára lehetővé kívánják tenni azt, hogy a LEÁ-k irányítá
sa alól kikerüljenek, és közvetlen minisztériumi irányítás alatt működjenek.**1*

Hasonló elégedetlenség jele az is, hogy a minisztérium ú j szakmai jellegű középis
kolákat (City Technology Colleges) kíván létrehozni az ipari körök támogatásával.*J' 
Jelentős erőfeszítéseket tesz a központi kormányzat annak érdekében, hogy a regioná
lis irányítású főiskolai jellegű felsőfokú oktatási intézményekben a LEÁ-k irányító 
szerepét csökkentsék a helyi üzleti érdekekel képviselők javára.^* A hetvenes évek 
elejétől bekövetkező változásokat tehát a helyi szakirányítás térvesztéseként uhrájuk 
le mind a helyi politikai és üzleti erőkkel, mind a központi ágazati és ágazatok közöt
ti (MSC) kormányzati irányítással szemben.

Még jelentősebb a helyi oktatási hatóságok cs az oktatáspolitikát alakító „harmadik 
partner” , a tanári szakma térvesztése az angol oktatásügy egy különösen fontos terüle
tén; a tantervi és vizsgakontroll terén. Az angol oktatási rendszer -  Európában egye
dülálló módon -  sokkal kevésbé írható le iskolafokozatok és iskolatípusok egymásba 
illeszkedő rendszereként, mint az egyes iskolák választása nyomán alakuló különböző 
tantervi választékok és az egyes tanulók által választott vizsgamódok és fokozatok la
za rendszeréből összeálló iskolakínálatokként. Az utóbbi évtized változásai talán ezen 
a területen voltak a leglátványosabbak, a hagyományokat a legradikálisabban felszámo
lónk.
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A változások irányát már az említett 1976-os miniszterelnöki beszéd is jelezte, 
amikor felvetette bizonyos „tantervi mag” kialakításának szükségességét. A tantervi 
kontroll központosításának gondolata természetesen nem új az angol oktatáspolitiká
ban sem; a színvonalemelés, teljesítménynövelés céljaiban gondolkodó konzervatív 
kormányzatok természetesen fordulnak ehhez az eszközhöz. Így a hatvanas évek kö
zepén már létrejött egyfajta tantervi értékelő csoport a minisztériumon belül -  amely*- 
hez hasonló a Ruskin Collegc-beszéd után is megalakult. Csakhogy míg a hatvanas 
években ennek a változásnak legfőbb eredménye az lett, hogy a tanári szakszervezetek 
ellenállása és ellenakciója révén ez a minisztériumi egység megszűnt, és létrejött egy 
főként tanári irányítású, tantervekkel, értékelésekkel foglalkozó szervezet, a Schools 
Council, a hetvenes évek végén a központosítás a Schools Council felszámolásához ve
zetett és egyre elfogadottabbá vált az országos tantervek gondolata. Ez azt jelenti, 
hogy bizonyos tantárgyakat általános kötelező lesz tanulni, a tantárgyakon belül kö
telező törzsanyagot jelölnek ki, és ehhez kapcsolódik a normatív vizsgák rendszere. 
Ezzel a vizsgák bizonyos mértékig egységesebbé válnak — azaz az angol rendszer kö
zelít az egységes érettségi vizsgákkal működő kontinentális oktatási rendszerekhez.

A tantervi anyag kijelölése területén tehát erősödik a bürokratikus kontroll a szak
mai kontrollal szemben. Egy másik,szakmai jelentőségét jóval meghaladó politikai sú
lyú változás az, hogy az MSC a tantervek „titkos kertjébe” is bcliatolt. Thatclicr mi
niszterelnök személyes felkérésére indított jól körülhatárolt tantervi kísérlete, a mű
szaki-szakmai oktatási kezdeményezés (TVE1) a kötelező iskolázásba is benyúlva, a 
14-18 eves korosztály számára különböző szakmai előkészítő jellegű programválaszté
kot kínál cs a kísérletre vállalkozó helyi hatóságoknak nem csekély anyagi támogatást 
is nyújt.

A tantervi és vizsgákon troli központosításával párhuzamosan nőtt a központi kor
mányzat ellenőrző szerepe az iskolai munkában is. Őfelsége tanfelügyelőinek -  egy 
központi, bár a minisztériumtól szervezetileg elhatárolódó intézmény tagjainak -  a 
jelentését az egyes iskolák működéséről 1983 óta nyilvánosságra kell hozni. Mindez 
lehetőséget teremt arra, hogy az egyes iskolák, LEÁ-k teljesítményét a közvélemény 
összevethesse, sőt — mint erre is volt példa -  az egyes LEÁ-k tantervi értékelését és 
költségvetési ráfordításait egymással összefüggésben vizsgálja. Bár az értékelések ér
telmezése -  értelmezhetősége — körül heves viták zajlanak, az .eredmények nyilvános
ságra hozatala mindenképpen ellentétes a tanári és helyi oktatási hatósági önállóság 
korábbi értelmezésével.

15



Drasztikus változások következtél: be a hagyományos tanári autonómia területén 
is. A változások sorrendjét cs oksági összefüggéseit a különböző elemzései: különböző
képpen értékelik, ügy tűnik azonban, hogy a hatvanas évek végének politikai mozgal
maiba bekapcsolódó, radikalizálódó, militánssá valló tanárszakszervezetek vagy tanári 
csoportok megbontották azt a jó három évtizedes konszenzust, amely a tanárok poli
tikamentes professzionalizmusának ideológiáján alapuló harmonikus tanár-állam vi
szonyt jellemezte, és visszatértek egy korábbi, a századelőt jellemző viselkedéshez, a 
politikai konfrontáció stratégiájához.*^ A hetvenes évek Nagy Vitájában a különböző 
támadások éppen ezt a korábbi politikamentes, a társadalmi partnerekkel való együtt
működésen alapuló professzionalizmust kérték számon a bírálatok szerint túlságosan 
is önállósodott tanárokon. „Vádolom a tanárokat” — kezdte nagyjelentőségű írását 
egy ipari nagyvállalat igazgatója a tekintélyes oktatásügyi szaklapban, a tanárokat teve 
felelőssé az angol oktatási rendszer és az ipar munkaerő-kívánalmai közti szakadék el
mélyüléséért. Az ipari érdekek figyelmen kívül hagyásának vádja mellett a híressé vált 
William Tyndale Junior School esete kapcsán nagy hangsúllyal megfogalmazódott az 
a vád is, hogy a szülők és a tágabb helyi környezet érdekei háttérbe szorultak, libben 
az iskolában a tanárok progresszív tantervi kísérletezése nagy társadalmi ellenállásba 
ütközött, és a közvélemény ez utóbbi mellé állt. A minisztérium által ezidőben felkért 
szakértői bizottság jelentésében (Taylor Jelentés, 1977) „új partnerkapcsolatot” sürge
tett az iskolák irányításában, a szülők ellenőrző szerepének erősítését javasolnám, 
amely javaslat az 1980-as oktatási törvény révén hivatalos rangra is emelkedett.*^

A tanári autonómia korábbi értelmezését nemcsak a külső partnerek (ipari érdekek, 
szülők) felől érték támadások, de erősödött a pedagógusok bürokratikus ellenőrzésé
nek fokozására irányuló törekvés is. A kormány 1985-ös fehér Könyve -- amely a 
„Jobb iskolákat!” címet viselte -  felvetette, hogy be kell vezetni a tanári értékelés 
országos rendszerét. A tanárszakszervezetek béremelési követeléseit a kormányzat ösz- 
sze kívánja kapcsolni egy ilyen értékelési rendszer bevezetésével. Ez a tanári fizetési 
rendszert gyökeresen új alapokra helyezné: az érintett felek folyamatos érdekegyezte
tése helyett egy bürokratikusabb kritériumrendszeren alapuló új szisztémát jelentene. 
Természetesen a tanári munka bürokratikus értékelésének és ellenőrzésének gondolata 
sem új az angol oktatáspolitikában,*^ a tanárszakszervezetek rohamosan csökkenő 
taglétszáma és a közvélemény tanári radikalizmussal szembeni hangulata azonban 
azt mutatja, hogy az oktatáspolitikai erőtér átrendeződésének jelenlegi szakaszában ez 
a gondolat ma sikeresebben megvlaósítható, mint korábban bármikor.
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Az angol modell e vázlatos áttekintése is érzékelteti talán, hogy a formálódóban 
lévő, a hagyományos angol oktatási rendszert számos ponton gyökeresen újragondoló, 
a gazdasági megújulás szolgálatába áhított oktatási reform a hagyományos erőviszo
nyok teljes újrarendeződéséhez vezet — nem csekély társadalmi és politikai konfliktus 
árán.

A dán modell

Kevésbé radikálisak a változások a dán oktatáspolitikában, bár a politika alakítói
nak ott is nagyjából hasonló kihívásokkal kell szembenézniük (a gazdasági recesszió 
és a demográfiai helyzet miatt sürgetett költségcsökkenés, az iskolarendszerből kilépők 
elhelyezkedési nehézségei, az oktatás társadalmi-politikai funkcióinak háttérbe szorulá* 
sa a gazdasági funkciókkal szemben stb.). Mindez azonban nem jelenik meg a dán ok
tatási rendszer strukturális válságaként, és nem kapcsolódik -  mert nincs ilyen -  ra
dikális gazdaságátalakítási programhoz. A folyamatos átalakulással, innovációval, kon
fliktuskerüléssel működő dán oktatási rendszerben a változások jórészt a megszokott 
csatornákon, az erőviszonyok szokásos és lassú egyeztetésekkel alakuló átrendeződési 
mechanizmusain keresztül zajlanak.

Ennek a nagyobb megrázkódtatásoktól mentes organikus fejlődésnek az okai össze
tettek, az oktatási rendszeren kívül keresendők. A legfőbb okot valószínűleg abban a 
kifinomult döntéshozatali és konfliktusfeloldási technikákkal, az érdekérvényesítés bo
nyolult rendszerével működő politikai rendszerben kell keresnünk, amely a történé
szeket, politológusokat, szakszociológusokat jóval nagyobb számban vonzza e kis or
szág megismerésére, mint azt az országnak a világpolitika alakításában játszott legújabb- 
kori szerepe indokolná. A politológiai elemzések általában nagy jelentőséget tulajdoní
tanak e nagyobb társadalmi-politikai összeomlások elkerülésében annak a sajátos poli
tikai pártrendszernek, amelyet a múlt század vége óta kiformálódó „négy nagy párt”
(a liberális, a szociáldemokrata, a konzervatív és a radikális párt) uralma jellemez.
Ezek a pártok a lehetséges politikai ellentéteket két dimenzió mentén is tagolják (a 
vagyonosság és vagyonnélküliség, illetve az ipari és agrárérdekek mentén). Az éles kon
frontációt a négy párt közti szövetségek különböző kombinációi mindig képesek vol
tak megakadályozni az ország modern fejlődése folyamán. Ez a sajátos politikai alaku
lás -  és általában az erőteljes érdekszervezetek működése -  tette lehetővé, hogy -  a 
skandináv államokban egyedülálló módon -  a gazdasági fejlődés és a társadalmi igaz
ságosság imperatívusza e fejlődésben ne egymást kizáró alternatívákként működjenek, 
hanem folytonosan egymást kiegészítő társadalmi szervező elvvé váljanak .^
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Az expanzív oktat ás politikai korszak végét a hetvenes évek közepén egy szokatlan 
politikai esemény jelezte D á n i á b a n a z  egységes képzést újabb két évre (a népisko
la nyolcadik és kilencedik évére is) kiterjesztő 1975-ös törvényt az oktatási törvények 
huszadik századi történetében egyedülálló módon egy párt (a konzervatívok) nem 
szavazták meg. Ez az esemény jól mutatta, hogy az ellentétek elsimítására, az alapve
tő konszenzus kialakítására szolgáló -  meglehetősen hosszú -  döntéselőkészítési idő
szakban mennyire felgyorsultak az oktatáspolitikát is befolyásoló, elsősorban gazdasá
gi változások. A jelzés azonban nem jelentett egyértelmű és folyamatos polili káváit ást. 
Az 1978-ban, egy szakértőkből és érdekképviseleti testületek küldötteiből álló bizott
ság által az 1990-ig terjedő időszakra készített előrejelzés, az „U -90”, még alapvetően 
az oktatásügy társadalmi értékeire és feladataira alapozott, szociáldemokrata értéke
ken alapuló jelentés volt. A munkában ugyan a szociáldemokrata pártelkötelezettségű 
tudósok tervezete (amely a 12 osztályos komprehenzív, egységes iskolát irányozta 
elő a jelzett időszakra) kisebbségi véleményként jelent meg, a bizottsági vitákban 
azonban ezzel szemben koherens és átfogó oktatási ideológiát senki sem képviselt. Az 
egyes érdekszervezetek (a Kisgazdálkodók Szövetsége vagy a Munkáltatók Szövetsége) 
szintén kisebbségi véleményként csatolt oktatási elképzelései csak a bizottsági anyagok 
elkészülte után születtek meg, az érdekszövetségek központjaiban, a túlzottan elkötele
zettnek, ideologikusnak minősített bizottsági véleményeket ellensúlyozandó.

Olyasfajta koherens „konzervatív’* oktatáspolitika előrejelzésére, mint amilyenre 
Angliában a munkáspárti Callaghan miniszterelnök 1976-os beszédében láttunk példát, 
a sokkal inkább pragmatikus dán oktatáspolitikában voltaképpen csak a baloldali kor
mányzatot a nyolcvanas évek elején felváltó többpárti (alapvetően konzervatív-liberá
lis koalícióra épülő) Schlüter-kormányzat működési idején került sor. 1985-ben publi
kálta a korábban már nagyhatású ideológusként megismert liberális párti oktatási mi
niszter, Bertel Haarder 2000-ig szóló programtervezetét, amelyben megfogalmazta a 
gazdasági szükségletek iránt érzékeny, hatékony, a központi értékelés megerősítésével 
működő, a színvonal növelésén alapuló oktatási rendszer kialakításának szükségességét.

Valójában nem is az oktatási ideológia-váltás a leginkább jellemző a dán változások
ra, hanem azok az egy-egy problématerületre összpontosító intézkedések, politikai 
döntések, amelyek ebben az időszakban -  egymással nem mindig szoros összefüggés
ben -  megszülettek. Az első az 1977-ben a felsőoktatásban bevezetett numerus-dau- 
sus volt, amely bizonyos képzési formákban (elsősorban az orvosképzés területén) kor
látozta a felvételi keretszámot, és jelezte a korábbi társadalmi igény-orientált felsőok
tatáspolitikával szemben a munkaerőigény-orientált felsőoktatáspolitika beköszöntését. 
Ezzel egyidőben azonban — részben a skandináv országokban szokatlanul magas dán
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ifjúsági munka nélküliség problémájának egyfajta levezetéseként is — kiterjedtek a 
„rövid”, főiskolai jellegű képzési formák, és megerősödtek a rendkívül erős hagyo
mánnyal rendelkező felnőttoktatási lehetőségek is. A nagy költségigényű „hosszú” 
felsőfokú képzés visszaszorítása mellett erősödik a minisztériumnak az a törekvése is, 
hogy a felsőoktatási intézmények működésének finanszírozásába — és ezen keresztül 
munkájának irányításába is — egyre inkább bekapcsolják a gazdálkodó szervezeteket. 
Nőtt a minisztérium szerepe az alapvetően a felsőoktatási intézményekben folyó ku
tatások ellenőrzésében és irányításában is.

A felsőoktatás és a kutatás mellett a változások másik fő területe a kilenc (illetve 
választható tizedik) osztállyal működő egységes népiskolából kilépő fiatalok oktatásá- 
nak-képzésének területe, illetve a munkanélküli fiatalokkal kapcsolatos politika. A dán 
középfokú képzésben -  egyéb skandináv országokkal ellentétben -  a hetvenes évek 
elejének egységesítési törekvései ellenére is megmaradt uralkodó szervező elvként a 
szelektivitás. Változatlanul önálló iskolatípusként létezik az alapvetően felsőfokú to 
vábbtanulásra felkészítő gimnázium, valamint a hagyományos -  a német rendszerre 
emlékeztető — ipari tanoncképzés is. Ez utóbbi a tanuló és a munkáltató egyéni mun* 
kaszerződésén alapul, és belső arányai, tantervei a munkáltatók szövetsége, a szakszer
vezetek szövetsége és az oktatási minisztérium hármas együttműködésében alakulnak.
A hatvanas évek elejétől a hetvenes évek közepéig a magasabb képzettségi formákban 
résztvevők arányának folyamatos növekedése volt a jellemző tendencia. A hetvenes 
évek elején a szakképzésben létrejött egy, a tanoncképzést a hagyományos oktatási 
rendszerhez közelítő képzési forma, az egy éves általános alapképzést nyújtó, iskolai 
szervezésű (tehát nem munkáltatói szerződésen alapuló), szakközépiskolai jellegűnek 
mondható képzés (az efg-képzés). A gimnázium területén is jelentős oktatási kísérle
tek indultak be, melyeknek az a célja, hogy az általános képzést közelebb hozzák az 
„élethez” , a „munka” vüágához.

A gazdasági válság és a fokozódó elhelyezkedési nehézségek azonban csökkentették 
a középfokú oktatás egységesítése irányába mutató kísérletek vonzerejét. Az egyete
mekre való bejutás esélyének csökkenésével jelentősen csökkent a gimnáziumi képzés 
vonzereje, nőtt a szakképzésben résztvevők aránya. Ez utóbbin belül is csökkent a biz
tos elhelyezkedéssel nem kecsegtető efg-képzés vonzása, amely a magasabb szintű szak- 
képzést nyújtó forma helyett egyre inkább a munkáltatói szerződés megszerzésére kép
telen, rosszabb pozíciójú tanulók továbbtanulási formája lett. Jelentősen nőtt a szak
képzést elkezdő tanulók lemorzsolódási aránya.
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A 16—19 évesek képzésében kialakuló válságra az oktatásügyi kormányzat kettős 
módon reagált. A szakképzési problémákat -  annak ellenére, hogy 1977 óta napiren
den van, és az érdekelt felek alapvető egyetértése kíséri a képzés egységesítésének, az 
efg-képzés irányában történő egységes elmozdításának tervét -  a tanügyi kormányzat — 
a hagyományos partnerek: a munkáltatók és a szakszervezetek felelősségébe utalja 
alapvetően. A szakmunkásképzés és a munkaerőpiac illeszkedési gondjait lényegében 
gazdasági problémaként (és nem oktatási gondként) definiálva, a megoldást is a gazda
ság, illetve a kormány gazdaságélénkítő lépéseitől várja az oktatásügy — ezzel csupán 
megerősítve az ezen a területen korábban kialakult hagyományos érdek- és hatalmi 
erőviszonyokat. A gimnáziumi képzés területén viszont az oktatási kormányzat erő
teljes beavatkozást tervez, akár a társadalmi partnerek (elsősorban a baloldalibb ér
zelmű, az egységesítés eszméje mellett elkötelezett tanárszakszervezetek, illetve cso
portosulások) visszaszorítása árán is. A jelenleg is napirenden lévő gimnáziumi reform- 
munkálatokban a miniszter megerősítette a minisztériumi irányító egység szerepét, és 
a kezdeményező szerepet egy szűk körű szakértői bizottságra bízta, amely az előze
tes érdekegyeztető tárgyalások mellőzésével meglehetősen radikális tervezetet készítette 
A tervezet a felsőfokú képzés erőteljes differenciálódásához igazodó, differenciálódó 
gimnáziumi képzést vázol fel, amelyben a gimnázium egyetemre előkészítő funkciójá
nak lényeges erősítése mellett (például a latin nyelv újbóli kötelező bevezetése, az ide
gen nyelvek tanításának erősítése, a szaktárgyak alap- illetve haladó fokon történő ta
nulásának lehetősége stb.), azzal párhuzamosan, elkülönülne egy gyakorlatiasabb (köz
vetlen munkába állásra vagy rövid továbbtanulásra felkészítő) középfokú képzési fimk* 
ció.

A munkanélküli fiatalok képzési-ellátási gondjainak megoldásában is.a visszahúzódó 
magatartás jellemzi az oktatásügyi kormányzatot. Míg az akkori szociáldemokrata kor
mány 1981-ben ambiciózus munkanélküliséggel kapcsolatos programot hirdetett meg, 
és külön funkcionális egységet hozott létre az oktatásügyi minisztériumon belül a 
probléma kezelésére, a munkaügyi minisztériummal közösen nagyszabású megyei kí
sérleteket indított be,az új, jobboldali kormányzat inkább az egyes helyi hatóságok 
egyéni válság-leküzdő programjainak kidolgozását szorgalmazza, és ehhez kíván közpon
ti támogatást nyújtani. Az oktatási minisztérium korábbi nagyobb kiterjedésű egysége 
jelentős létszám- és funkció csökkenéssel átkerült a szakképzést irányító egységhez, és 
tevékenysége a korábbi, nagyobb szabású, programalakítással szemben kisebb, opera
tív jellegű tevékenységek ellátására szorítkozik.

Míg a felső- és középfokú képzés területén kialakuló új dán oktatáspolitikai megol
dások. e g y f a j t a  l i b i í r á l i s - k o n z e r v a t i v  gondolkodásaód a e £sr£aód€fiét j e l z i k  / a c e l y  per-
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sze esetenként gyökeresen eltérő gyakorlati megoldásokat eredményez, mint amilye
neket az angol példánál láttunk), a népiskolai oktatás területén egy határozott kon
cepció él ma — igaz, inkább a jövőre, mintsem a jelenre orientálódva —: a baloldali 
(a dán politikai spektrumon belül szélső-baloldalinak minősíthető, az európai pártok
hoz mérten valószínűleg inkább középpárti jellegű) népiskolai tanárszakszervezet „Az 
iskola jövője, a jövő iskolája” c. tervezete. Az új utiKtarizmust elutasító tervezet alap
vetően egy közösségi iskolát képzel el, amely a kötelező oktatáson túl, helyi kulturá
lis központként működik. A társadalmi egyenlőtlenségeket a tervezet szerint túlságo
san felerősítő akadémikus orientáltságú oktatás helyett az iskolázásban a nevelés sze
repét kívánnák megerősíteni, a játéknak és a gyakorlati munkavégzésnek nagyobb sze
repet szánva az iskolai munkában. A tervezet realitását növeli a jelenlegi oktatáspoliti
kai klímában, hogy ésszerű és költséghatékony megoldást kínál a drasztikus gyereklét- 
szám-csökkenés következtében elnéptelenedő iskolák és potenciálisan munkanélkülivé 
váló tanárok gondjaira. A minisztérium ugyanakkor a szülői szervezetek szerepét kí
vánja erősíteni a tanárszakszervezetekkel szemben, és a szülőket igyekszik meggyőzni 
a tanítás-központú iskola hasznáról. Hogy ez utóbbi mennyire vonzó a szülők számá
ra, arról az állami iskoláknál általában szigorúbb munkafegyelmű magániskolák iránti 
kereslet jelentős és folyamatos növekedése tanúskodik.

Bár a dán modell valószínűleg nagyon messze áll a magyar oktatási rendszer lehető
ségeitől és működési hagyományaitól, közvetett tanulságokat e példából is nyerhetünk 
ügy tűnik, hogy ez a fajta eklektikusnak minősíthető oktatáspolitika ezért tud (vi
szonylag) sikeresen, innovatív módon működni, mert a politikát meghatározó felelős
ségi rendszerben nagyon erőteljes a különböző szereplők törekvése a racionális visel
kedésre és az ésszerű kompromisszumok megkötésére. Ha a változások irányát össze
foglalóan kívánnánk leírni, akkor talán azt mondhatnánk, hogy a különböző területe
ken azoknak a szereplőknek a politikát irányító szerepe erősödött meg, amelyek ko
rábban is a legtöbb hagyománnyal, befolyással, fejlesztési potenciállal rendelkeztek az 
adott terület irányításában (a szakképzésben a gazdasági szféra, a gimnáziumi képzés
ben a központi ágazati irányítás, a népiskolai oktatásban pedig a tanár-szakszervezet). 
Vagyis az erőteljes átalakításra törekvő angol modellel szemben, amely a hagyományos 
erőviszonyok radikális átrendezését választotta, a korrekcióval működő dán modell a 
hagyományok megerősítéséhez nyúlt.

Ezzel is összefügg a két változási modellnek az a különbsége, hogy a lényegi, struk
turális változásra törekvő angol rendszerben nagyon erős a mintakövetési, modellkere- 
sési hajlam (elsősorban a nyugatnémet rendszer felé tájékozódnak), míg a dán rend-
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szerben inkább a saját korábbi hagyományok felé való tájékozódás a jellemző.
Részben magyarázliató ez a kis skandináv ország egyéb területeken is tapasztalható 
elzárkózóbb jellegével. (Ugyanakkor éppen az oktatásügy területén volt már arra pél
da, hogy reform-jellegű átalakulás esetén a dánok is szívesen fordulnak külföldi pél
dákhoz. A korábbi merev, poroszos belső iskolastruktúrával működő dán oktatási 
rendszer a második világháborút követő radikális átszervezése például éppen a liberá
lis angol hagyományok készséges és alkotó jellegű átvételén alapult.)

Mindeddig a magyar rendszertől eltérő, alapvetően decentralizált irányítású oktatá
si rendszerek válságkezelő technikáiról volt szó. Valószínű, hogy a magyar oktatási 
rendszer átalakulásaiban ezeknek a rendszerlogikáknak a megértése rendkívül fontos 
tényező lesz, mert elkerülhetetlen, hogy itt a fejlődés ne egy megosztottabb felelős
ségi rendszer irányában vigyen (ennek szükségességét egyébként a központi dokumen
tumok is hangsúlyozzák). Nem nélkíilözhetőek azonban talán azok a tapasztalatok 
sem, amelyek a centralizáltabb oktatási rendszerek ilyen irányú változásaiból leszűr- 
hetők. A következőkben két ilyen rendszer-változást kísérlünk meg vázlatosan áttekim 
teni: a hagyományosan erősen központosított irányítású francia oktatási rendszerben 
az utóbbi időkben lezajló decentralizálási kísérletet, illetve azokat a decentralizálás-re- 
centralizálás kettősségében zajló változásokat, amelyek egy -  igaz, hagyományaiban 
tőlünk rendkívül távol álló, de — a szocialista modellel kísérletező kínai oktatási 
rendszer reformjában zajlanak napjainkban.

A szakmai válság kezelése az alapvetően politikai változásokkal működő oktatási 
rendszerekben

A francia oktatásügyi változások sokkal kevésbé fogalmazhatóak meg a hagyomá
nyos szakmai gondola trendszerben. Itt is — mint a centralizált irányítású oktatási 
rendszerekben általában -  a szakmai szféra kevésbé különült el a politikaitól, a szak
mai konfliktusok kevésbé jelennek meg önálló, belső problémaként, és a kezelésükre 
kialakított technikák alapvetően politikai csatornákon keresztül születnek m e g .^

Az oktatási rendszer hatékonyabb működése és áttekinthetőbb felelősségi rendsze
re iránt a hetvenes évek végén megerősödő kívánalmak így egy általánosabb, a bürok
ratikus francia közigazgatási-politikai rendszer egészét érintő, szakmai és társadalmi 
kritikus közhangulat részeként jelentkeztek. A szakértők e rendszerekben betöltött 
politikai szerepét jól dokumentáló módon, ebben az időben vált nagy szakmai sikerré 
Crozier-nek a centralizált, bürokratikus francia szakirányításról készített elemzése. Az
elemzés rám utatott  a bürokratikus rendszer  é s  az « 2 t  gyakran megkerülni képes h e l y i
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politikai erők ellenőrizhetetlen és átláthatatlan rendszerével működő francia irányítá
si szisztéma merevségére, kevéssé demokratikus jellegére, a felelősségre vonhatóság kí
vánalmának alacsony fokú teljesülésére. E bírálatok mintegy előkészítették a hatalom* 
ra kerülő szocialisták 1981-es decentralizálási te rv é t .^  A központi állami hivatalno
kokkal szemben a helyi politikusokat megerősítő új politikai szabályozás alapvetően 
nem érintette a közigazgatási rendszeren belül elkülönültséggel, szakmai autonómiával 
rendelkező oktatásirányítási rendszert, amelyben csak 1983-ban került sor decentrali
záló intézkedésekre.

A rendelkezések nem változtattak a bürokratikus irányítás felülről kiépített hagyo
mányos rendszerén, de velük szemben megerősítették a helyi szintű politikai erők 
szerepét. A legfontosabb intézkedés talán a megyei szintű oktatási bizottságok létre
hozása volt, amelyek -  a korábbi szétszórt bizottsági rendszert felváltva -  képessé 
váltak arra, hogy a területet érintő oktatási ügyeket egységben és folyamatosan kezel
jék, és így potenciálisan nagyobb politikai erőt képviseljenek az információk egészé- 
nek monopóliumával rendelkező szakbürokráciával szemben. Valójában persze a he
lyi politikai erők politikát befolyásoló szerepe korábban sem volt elhanyagolható mér
tékű. Egy, a decentralizálás előtti időszak helyi oktatáspolitikáját vizsgáló — de jellem
ző módon, a decentralizálás időszakában keletkezett -  kutatás tanulsága szerint az 
alsófokú oktatásban a tanári kinevezések, az iskolamegszüntetések és -építések terüle
tén a tanári szakszervezeteknek, illetve a helyi politikusoknak jelentős befolyásolási 
szerepe volt, míg középfokon ezt a szerepet inkább az iskolaigazgatók töltötték be.
A kutatás még a különböző pártirányítású szakszervezetek eltérő politikai viselkedését 
is kimutatta, azaz különböző helyi politikák meglétéről t u d ó s í t o t t M á s  elemzések 
szerint az államilag kinevezett tankerületi felügyelők viselkedésében, működési stílusá
ban már a hetvenes évek elejétől kimutatható volt egy folyamatos változás, a korábbi 
dirigista stílus helyett egy együttműködőbb, kreatívabb, a helyi igényeket inkább f i 

gyelembe vevő, kliensorientált viselkedési stílus kialakulása.^

A felülről indított, politikai jellegű decentralizáló változások hatását ma még kevés
sé tudják értékelni az elemzések, joggal feltételezhető ugyanakkor, hogy a választott 
politikusok szerepének erősödése növeli a rendszer demokratikus je lleg é t.^  A megyei 
oktatási bizottságok létrehozása instrumentális szinten is hozzájárulhat ahhoz, hogy 
az oktatáspolitika nyíltabbá, a külső partnerek számára is ellenőrizhetőbbé váljon. A 
bizottság működéséhez nélkülözhetetlen dokumentációs, információs tevékenység ha
tására érzékelhetően megnőtt a különböző érdekszervezetek hasonló tevékenysége is, 
ami megfelelő társadalmi érdeklődés mellett, az ellenőrizhetőség és felelősségre vonha

tó sá g  kívánalmának erősebb t e l j e s ü l é s é h e z  v e z e t h e t .
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Végül, e rendszer lehet őséget nyújt arra, hogy önálló megyei oktatáspolitikák ala
kuljanak ki -  illetve a helyi különbözőségek elfogadottabbá váljanak —, és az egysé
gesség politikai kívánalmának gyengülésével, a szakszerűség technikai követelményei 
erősödésével a rendszer merevséget okozó átpolitizáltsága gyengüljék.

Sajátos ellentmondások jellemzik a kínai oktatási re fo rm o t.^  Retorikájában, 
ideológiájában és egyes intézkedéseiben kisérteties hasonlóságot mutat a nyugat-euró
pai liberális oktatáspolitikai változásokkal (ami persze nem véletlen, hiszen a kínai po- 
litikai vezetés deklaráltan is e példákból kíván elsősorban tanulni). A politika végre
hajtási módjai, politikai-intézményi környezete és maga az oktatási rendszer jellege 
azonban alapvetően eltérő. Az oktatáspolitika-váltás itt egy politikai eseményhez kö
tődik: Mao Ce Tung 1976-ban bekövetkezett halálához. Az új politikai vezetés gyöke
res leszámolást hirdetett a Kulturális Forradalom oktatáspolitikájával: az oktatásügy 
politikai-társadalmi funkcióinak prioritást biztosító, az egalitárius-nivelláló mao-i okta
táspolitikával szemben Teng Hsziao Ping a gazdasági fejlődés szolgálatába állított ok
tatáspolitika kialakításának szükségességét hirdette meg. A változások elsősorban a 
felsőoktatásban és a középfokú oktatásban jelentkeztek, erőteljes differenciálódás for
májában. Felsőfokon az elit szektorban növekedett a szelektivitás, felvételi keretszá
mokat határoztak meg, míg a kevésbé presztizses felsőfokú képzés kiterjedt. Középfo
kon a magas színvonalú, egyetemre képző elit intézmények irányítása, finanszírozása 
és működtetése jelentősen elvált a tömeges középfokú oktatástól, amelyben erőtelje
sen megnőtt a szakmára való előkészítés kívánalma. Az oktatás finanszírozásában jel
lemzővé vált az alternatív erőforrások keresése: a gazdasági önállóságot kapott ipari 
üzemeket, a helyi irányítókat a központi politika az oktatásügy finanszírozására ösz
tönzi, és megnőtt a magániskolák létesítése iránti politikai nyitottság is.

Maga a kínai oktatási rendszer azonban az európai és általában a fejlett országoké
tól jellegzetesen eltérő utat járt be. Ma sincsen az országnak kötelező és ingyenes ele
mi oktatási rendszere, aminek következtében — az 1982-es népszámlálás adatai szerint — 
ma is csaknem minden negyedik kínai analfabéta. A liberális oktatáspolitikát egy, eu
rópai mércékhez mérten rendkívül elmaradott oktatási rendszerben hirdették meg. 
Mindez azt eredményezi, hogy a politikát megvalósító eszközrendszer is egészen sajá
tos: a teng-i racionalizáció egy, a kettős, egyidejűleg re centralizáló és decentralizáló 
oktatáspolitika révén valósul meg.

A decentralizáció valójában nem új jelenség a kínai oktatáspolitikában, a Kulturális 
Forradalomra is — bizonyos mértékig -  ez volt jellemző. Hiányoztak a központi tan
tervek, a rendszert a fenntartók sokszínűsége jellemezte (brigádoktól kezdve a minisz-

24



tériumig sokféle fenntartója volt az iskoláknak). Az irányítás decentralizáltsága elle
nére rendkívül erős egységesség is jellemezte a rendszert, amit a szoros pártirányítás 
tett lehetővé. Ennek segítségével az erőforrások elosztásában az egyenlőség alapelve 
érvényesült (például a tanárokat elirányították az elit iskolákból a munkaerőhiánnyal 
küszködő térségekbe), középfokon eltörölték a különböző képzési irányokat: minden 
iskola egyidejűleg nyújtott akadémikus és szakmai jellegű képzést. A középfokú kép
zésben rendkívüli mértékű expanzió következett be: a diákok létszáma az 1965-ös 
14,3 millióról 1977-re 68,5 millióra emelkedett. A teng-i irányváltás szoros recentra- 
lizációt hozott az elitképzésben: a kiválasztott iskolákat minisztériumi irányítás alá 
vonták, finanszírozásukat központi alapokból biztosították, az akadémikus képzés
ben résztvevők arányát korlátozták. A tömegoktatást ugyanakkor decentralizálták, 
ami a párt politikai kontrolljának megszűnése mellett valójában azt jelentette, hogy 
a tömeges oktatást végző intézményeket magukra, illetve helyi irányítóikra hagyták 
(a brigádiskolákat felszámolták). Ez helyi szinteken sokféle megoldást jelentett: több
nyire azt, hogy a helyi irányítók, intézmények (akik a teljes oktatási költségvetés 
28%-át biztosítják a központi kormányzat 64%-os és az egyének 8%-os ráfordítása 
mellett) maguk is inkább a helyi elitiskolák finanszírozása felé fordultak, más tarto
mányok viszont kötelező elemi oktatást vezettek be. Mindez tovább fokozta az isko
lák közti differenciálódást.

A kínai reform sajátos vonása az is, hogy nem költségcsökkentés mellett követke
zik be. A Kulturális Forradalmat a jelenlegi politikai vezetők azért is elmarasztalják, 
mert az alacsony oktatási költség-ráfordítások miatt az oktatási rendszer fejlődése fo
kozottan lemaradt a fejlett országokétól. Az oktatási költségek növekedésének szük
ségességét illetően ma általános az egyetértés Kínában, de az oktatásügyi és a gazda
sági szakemberek között nagy vita dúl akörül, hogy a nagyobb oktatási ráfordítás 
megelőzze vagy kövesse a gazdaság újjáépítését. Az oktatásügyi szakemberek között 
viszont arról folyik a vita, hogy a költségeket inkább az elit szektorra vagy a tömeg- 
oktatásra fordítsák.

A teng-i oktatási reform politikai következménye az, hogy szoros szövetség alakult 
ki a politikai vezetés,a minisztériumi irányítás és az akadémikus körök között, az ér
telmiségiek egalitárius vonzódású rétegével és az elmaradt térségek helyi irányítóival 
szemben. Bár a mao-i egalitárius és nivelláló politika -  gyakorlati közelsége miatt — 
ma kevéssé vonzó Kínában, az új liberális politika sikere attól függ, hogy milyen 
gyors és látható eredményeket tud elérni, és mennyire képes a vele szemben megnyil
vánuló politikai ellenérzéseket kezelni.
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SZAKOSZTÁLYI HÍREK

Útibeszámoló A nemzetközi Szociológiai Társaság oktatásszociológiai bizottságá
nak félidős konferenciájáról, Salamanca (Spanyolország), 1988. augusztus 23-26.
Az eddigi hagyományoknak megfelelően, a társaság különböző bizottságai igyekeznek 
megrendezni legalább egy nemzetközi konferenciát két szociológiai világkongresszus 
között. Erre került sor Salamancában f. augusztus végén, amikor az oktatásszocioló
giai bizottság tagjai találkoztak. A találkozót lehetővé tette a salamancai székhelyű 
German Sanchez Ruiperez alapítvány, illetve az általa is támogatott, újonnan induló 
Universidad Iberoamericana de Postgrado elnevezésű nemzetközi oktatási központ.

A konferencia témája „Education and Development Rivisited. A Sociological Pers
pective” volt. A párhuzamosan futó altémák a hat ülésszakon a következők voltak: 
Universities and development I-IV ; The macroeffects of educational expansion I—II; 
Women and development; Educational systems and development I—II; Culture and 
development I—II.

A konferencia elnöke az oktatásszociológiai bizottság vezetője, O. Albornoz (Cara
cas) volt. A konferencia nyitó előadását M.A. Escotet, az alapítvány igazgatója és az 
új oktatási intézmény rektora tartotta. A konferencia tanulságait M. Archer, a Nem
zetközi Szociológiai Társaság soros elnöke vonta le.

A konferencián mintegy 40-en vettek részt, tizenöt különböző országból (elsősor
ban latin országokból). A Magyar Szociológiai Társaság oktatásszociológiai társaságát 
két előadás képviselte. Lukács Péter (Oktatáskutató Intézet) a magyarországi felsőok
tatási intézmények szelekciós mechanizmusairól készített konferencia anyagot Kozma 
Tamás (Oktatáskutató Intézet) pedig a hazai nemzetiségi oktatásról és annak fogadta
tásáról.

A Nemzetközi Szociológiai Társaság a soron következő világkongresszust 1990-ben 
rendezi Madridban. Ezen a különböző bizottságoknak — így az oktatásszociológiai bi
zottságnak is -  mintegy kilenc ülése lesz. A bizottság .tagjai értékelték a kilenc lehet
séges ülésre beküldött különböző témajavaslatokat, és mintegy tizenegy témát javasol
tak lehetséges ülések témájául (ebből 9-10-et J. Donkers, a bizottság titkára fog kivá
lasztani, aki a bizottság szereplését szervezi a nemzetközi kongresszuson). Többek kö
zött fölmerült egy, a kisebbségek oktatásával foglalkozó ülés megszervezése is, esetleg 
a kisebbségkutató bizottsággal együttműködve. A végleges témákról a társaság és a bi
zottságok tagjai f. év végéig értesülhetnek; ekkortól várják az ülések szervezői a jelent-






